
 

ПРЕДСТАВЯ ТРИТЕ СИ НАЙ-НОВИ НОЖА! 

 

 

 

 

 

 

Имената, които разказват истории:  

ELDRIS, GARBERG и KANSBOL 

са имена на пасища в близост до фабриката на MORA 

 

В района на градчето Mora в Швеция има много малки вили и 

стопански постройки. В миналото всяко селище е имало свое 

собствено пасище, дори две или повече такива. Доста от тях все 

още съществуват. Всеки ден започвал преди изгрев слънце с 

доене на крави или кози. Добитъкът се разхождал и се хранел 

на свобода. Това е обичайният пейзаж на шведските пасища и 

сега. 

 Наричайки трите си най-нови модела ножове с имената на тези 

местности, компанията MORA изразява своето уважение към  

хората работили и живели там.  

НАЙ-КЪСИЯ НОЖ НА MORA ЕLDR 

НАЙ-КЪСИЯТ НОЖ НА MORA! 

 

 

 

 

 

 

ELDRIS 

 

 ELDRIS е нещо съвсем ново и уникално. Един нож със 

здраво, късо острие, който лесно се побира в джоба и може да 

се окачи около шията. Произведен от висок клас шведска 

неръждаема стомана 12C27 с дебелина на острието 2mm и 

дължина 58mm, ELDRIS е предназначен за туризъм, къмпинг, 

пикник, лов, катерене и за всички онези моменти,   в които 

имате нужда от точния нож. 

 

 

 

 

 



KANSBOL И GARBERG 

ЧАСТ ОТ ВАШЕТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

  

 KANSBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KANSBOL е най-добрият нож във всеки смисъл на 

думата. В гората, на екскурзия, на лов или по море - това е 

идеалният партньор. Ножът е специално проектиран и 

изработен от шведска неръждаема стомана 12C27 в MORA, 

Швеция, закален и с дълготрайна острота. Дебелината на 

острието е 2.5mm, а дължината - 108mm. С шлифован 

профил на горния ръб, пригоден за използване на 

специалната MORA запалка. В комбинация с превъзходното 

усещане за удобство на стабилната му дръжка Вие никога 

няма да искате да се разделите с Morakniv Kansbol. 

ВИНАГИ ПОД РЪКА БЛАГОДАРЕНИЕ НА НОВОТО 

MULTI-MOUNT ОКАЧВАНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARBERG 

 

 

 GARBERG е мощен нож, предназначен за 

интензивна работа. Произведен е от висок клас шведска 

неръждаема стомана 14C28N и специално третиран за якост, 

трайнoст и лесна поддържка на остротата. Острието, с 

дебелина 3.2mm и дължина 109mm, минава по цялата 

дължина на дръжката. Това е най-стабилният нож, който 

някога MORA  са правили. Шлифованият профил  на горния 

ръб е пригоден за използване на специалната MORA запалка. 

В каквото и приключение да се впуснете, Вие няма да искате 

да бъде без Morakniv GARBERG.  


