
Victorinox, Original Swiss Army Knives. Alle tools van roestvrij staal, schalen 

van rood Cellidor met metalen Zwitsers kruis. Gemaakt met Zwitserse precisie 

en vakkundigheid. Levenslange garantie.  

Personalisering mogelijk met gravering of een geheel eigen print. 

 

 

Waiter: Zakmes 84 mm,  9 functies: groot lemmet en een combinatie tool met flesopener, 

blikopener, schroevendraaier en draadstripper, kurkentrekker, sleutelring, pincet en 

tandenstoker.  € 13,18  

 



 

 

Sportsman: Zakmes 84 mm, 13 functies: groot lemmet, nagelvijl met nagelreiniger, 

kurkentrekker, blikopener met kleine schroevendraaier, flesopener met schroevendraaier en 

draadstripper, steek-boor-naaipriem, sleutelring, pincet en tandenstoker.   € 17,31  



 

Escort: Zakmes 58 mm, 6 functies: lemmet, nagelvijl met schroevendraaier, sleutelring, pincet en 

tandenstoker.  € 8,68  

 

 

Rally: Zakmes 58 mm, Victorinox, Classic Range, Rally. Alle tools van roestvrij staal, schalen van rood 

Cellidor met metalen Zwitsers kruis. Met 9 functies: lemmet, nagelvijl met schroevendraaier, 

flesopener met magnetische Phillips schroevendraaier, draadstripper, sleutelring, pincet en 

tandenstoker.  € 9,88  

 

 



 

            
SwissCard Classic, Victorinox, Ruby. Multitool van transparant rood plastic in creditkaart model. 

Afmetingen 82 x 54 x 4 mm. Met 10 functies: briefopener/lemmet, schaar, roestvrij stalen nagelvijl 

met schroevendraaier, pincet, tandenstoker, ballpoint, liniaal (cm) en liniaal (inches).   € 24,71  

 

 

 

SwissCard Nailcare, Victorinox, transparant ijsblauw. Met de volgende 13 functies: 1. glasnagelvijl 2. 

schaar 3. pincet 4. tandenstoker 5. balpen 6. rvs pin 7. lineaal (cm) 8. lineaal (inches) 9. vergrootglas 

10. schroevendraaier 3 mm 11. schroevendraaier 5 mm 12. kruiskopschroevendraaier 00-0 13. 

kruiskopschroevendraaier 1-2.    € 33,02  

 



 

Sentinel: Zakmes 111 mm met lock, 4 functies:  groot vergrendelbaar lemmet van roestvrij 

staal, een sleutelring, pincet en tandenstoker. Ergonomisch gevormde zwarte schalen met 

Zwitsers kruis.   € 22,73  

 

 

Ranger Wood 55: Zakmes met dubbele lock 130 mm, 10 functies: lemmet met lock, blikopener met 

kleine schroevendraaier, flesopener met schroevendraaier met lock en draadstripper, houtzaag, 

steek- en boorpriem, kurkentrekker en sleutelring.    € 73,55  



 

Spartan: Zakmes 91 mm, 12 functies: groot lemmet, klein lemmet, kurkentrekker, blikopener 

met kleine schroevendraaier, flesopener met schroevendraaier en draadstripper, steek-

boor-naaipriem, sleutelring, pincet en tandenstoker.   € 17,31  



 

 

Huntsman: Zakmes 91 mm, 15 functies: groot lemmet, klein lemmet, schaar, 

multifunctionele haak, houtzaag, kurkentrekker, blikopener met kleine schroevendraaier, 

flesopener met schroevendraaier en draadstripper, steek-boor-naaipriem, sleutelring, pincet 

en tandenstoker.   € 30,99 

 


