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125 – COMPANHIA PARA UMA VIDA
Os produtos da VICTORINOX estão disponíveis agora ainda com mais benemérito no
ano do seu aniversário em que comemora 125 anos de tradição e experiência. Tudo
começou em 1884 com a fundação da empresa por Karl Elsener e Victoria. Em 1891
fez-se a primeira entrega ao exército suíço com grande sucesso. Quando Karl Elsener lançou em 1897 o “Swiss Army Knife” o lendário canivete suíço, ele estava longe
de imaginar que os seus produtos se iriam tornar no mundo inteiro o símbolo de
qualidade e multifuncionalidade suíça.
As suas excepcionais ferramentas de bolso vêm provar as suas funcionalidades em
numerosas expedições da NASA, em voos e diariamente em uso prático. “Um amigo, não simplesmente um canivete” escreveu um jornalista americano.
Para mais informação consultar a
página www.victorinox.com, na rubrica “artigos de publicidade”.

A VICTORINOX oferece garantia
vitalícia contra defeitos de fabricação ou de material, tanto para as
suas ferramentas de bolso, canivete do soldado suíço, canivetes
pequenos, SwissCard, SwissTool e
a linha de facas domésticas.
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Existem mais de 200 empresas em todo o mundo que baseiam os seus anúncios e
cartazes publicitários na VICTORINOX “Swiss Army Knife” para auto-promoção.
As características típicas dos canivetes de bolso, tais como: genialidade, diversidade,
design único e distinto garantem uma transferência de imagem coerente e inconfundível.
Em artigos de marca, tal como os da VICTORINOX, a sua mensagem publicitária é
transmitida de forma eficaz e sustentável. A este respeito, temos o prazer de apresentar, por intermédio do nosso catálogo, uma gama única de produtos cuidadosamente seleccionados para atender às suas necessidades.
VICTORINOX

Carl Elsener Jr.

Carl Elsener Sen.
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29.
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31.
32.

Lâmina grande
Lâmina pequena
Saca-rolhas
Abre-latas com:
– Chave de fendas 3 mm
(também para Phillips)
Tira-cáps. de garrafas com:
– Chave de fendas 6mm
– Desc. fio eléctrico
Punção e escariador
Argola
Pinça
Palito

Tesoura
Gancho multifunções
Serra de madeira
Escamador de peixe com:
– Saca-anzóis
– Régua (cm+polegadas)
Lima de unhas com:
– Lima de metal
– Limpa unhas
– Serra de metal
Chave de fendas fina 2,5 mm
Formão
Alicate com:
– Corta – arames
– Cravador de terminais
Chave de fendas Phillips
Lupa
Esferográfica pressurizada
Alfinete (inox)
Mini-chave de fendas
(enrosca-se no saca-rolhas 3)
33. Orifício para costura

Estas são as 12 funções standard

1.6795 SwissChamp
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Canivete original do soldado suíço

1.3713 Huntsman comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

1.3743 Mountaineer comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

1.3763 Ranger comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

13. Tesoura
14. Gancho multifunções
15. Serra de madeira

13. Tesoura
14. Gancho multifunções
15. Lima de unhas com:

13. Tesoura
14. Gancho multifunções
15. Serra de madeira
16. Formão
17. Lima de unhas com:

16. – Lima de metal
17. – Limpa-unhas
18. – Serra de metal

Os lendários “canivetes do exército suíço” foram elevados à categoria de um clássico no mundo inteiro. Companheiros
práticos, fiáveis e úteis no seu dia a dia, nos seus passeios e nas suas expedições por esse mundo fora. Tal como acontece com todos os produtos da VICTORINOX estes são fabricados a partir dum aço inoxidável de liga especial.
O emblema em metal incrustado realça a capa cellidor e adorna uma marca distinta que associada a um cuidado
especial de fabricação garantem a alta qualidade e elegância única.

18. – Lima de metal
19. – Limpa-unhas
20. – Serra de metal
21. Chave de fendas 2,5 mm

Modelo standard

1.3603 Spartan comprimento 91 mm
Com 12 funções standard:
1. Lâmina grande
6.
2. Lâmina pequena
3. Saca-rolhas
7.
4. Abre-latas com:
8.
5. – Chave de fendas 3 mm 9.
(também para Phillips)
10.
11.
12.
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Vermelho
.01 Vermelho

.2 Azul
.02 Azul

187 C

288 C

1.3613 Camper comprimento 91mm
Com as 12 funções standard, mais:

Tira-cáps. de garrafas
13. Serra de madeira
com:
– Chave de fendas 6 mm
– Desc. de fio eléctrico
Punção e escariador
Argola
Pinça
Palito

.3 Preto
.03 Preto

.4 Verde escuro
.04 Verde escuro
3308 C

.7 Branco
.07 Branco

.8 Amarelo
.08 Amarelo
116 C

= com
= sem

1.3703 Climber comprimento 91mm
Com as 12 funções standard, mais:

1.7804.T Spartan Lite comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

1.7915.T Huntsman Lite comprimento 91 mm
Como o modelo 1.3713, mais:

13. Tesoura
14. Gancho multifunções

13. Chave de fendas Phillips
14. LED, luz branca
15. Mini-chave de fendas

16. Chave de fendas 2,5 mm 19. Mini-chave de fendas
17. Esferográfica pressurizada 20. Chave de fendas Phillips
18. Alfinete (inox)
21. LED, luz branca

.T Vermelho
translúcido

.T2 Azul
= só
translúcido
com
Pantone valores aproximados

1.4603 Tinker comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

1.4623 Mechanic comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

Chave de fendas Phillips (em vez de saca-rolhas)

13. Alicate com:
14. – Corta-arames
15. Cravador de terminais

Chave de fendas Phillips
(em vez de saca-rolhas)
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0.3303 Waiter modelo mais pequeno 84 mm

0.3603 Tourist modelo mais pequeno 84 mm
Com as 12 funções standard:

0.3803 Sportsman modelo mais pequeno 84 mm
Igual ao modelo 0.3603, mas com:

1.7605.T CyberTool 29 comprimento 91 mm
Funções 1– 29:

1.7725.T CyberTool 34 comprimento 91 mm
Funções 1– 29, mais:

1.7775.T CyberTool 41 comprimento 91 mm
Funções 1– 34, mais:

1. Lâmina grande
Lâmina combinada com:
2. – Tira-cáps. de
garrafas
3. – Abre-latas
4. – Chave de fendas

8. – Desc. de fio
1. Lâmina grande
eléctrico
2. Lâmina pequena
3. Saca-rolhas
9. Punção e escariador
4. Abre-latas com:
10. Argola
5. – Chave de fendas 3 mm
11. Pinça
6. Tira-cáps. de garrafas com: 12. Palito
7. – Chave de fendas 6 mm

Lima de unhas (em vez da lâmina pequena)

1. Lâmina grande
2. Lâmina pequena
3. Saca-rolhas
4. Abre-latas com:
5. – Chave de fendas pequena 3 mm
6. Tira-cáps de garrafas com:
7. – Chave de fendas 6 mm
8. – Desc. de fio eléctrico
9. Punção e escariador
10. Argola
11. Pinça
12. Palito
13. Orifício para costura
14. Chave com:
15. – Ponta Hex fêmea 5 mm para
conectores D-SUB
16. – Ponta Hex fêmea 4 mm para bits
17. – Bit Phillips 0 (pozidrive)
18. – Bit Phillips 1 (pozidrive)
19. Estojo com:
20. – Bit fendas 4 mm
21. – Bit Phillips 2
22. – Bit Hex 4 mm
23. – Bit Torx 8
24. – Bit Torx 10
25. – Bit Torx 15
26. Esferográfica pressurizada
27. – Também para ajustar interruptores DIP
28. Alfinete (inox)
29. Mini-chave de fendas

30. Alicate com:
31. – Cortador de fios
32. – Cravador de
terminais

35. Serra de madeira
36. Serra de metal com:
37. – Lima de metal
38. – Lima de unhas

5. – Desc. de fio eléctrico
6. Saca-rolhas
7. Argola
8. Pinça
9. Palito

1.3405 Compact comprimento 91 mm

1.6703 Explorer comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

1. Lâmina grande
Ferramenta combinada
com:
2. – Tira-cáps. de garrafas
3 – Abre-latas
4. – Chave de fendas
5. – Desc. de fio eléctrico
6. Saca-rolhas
7. Tesoura

13. Tesoura
14. Gancho multifunções
15. Chave de fendas Phillips
16. Lupa

8. Gancho multifunções com:
9. – Lima de unhas
10. Argola
11. Pinça
12. Palito
13. Esferográfica
14. Alfinete
15. Mini-chave de fendas

1.6795 SwissChamp comprimento 91 mm
Com 33 funções, ver detalhes na página 6 – 7

33. Tesoura
34. Gancho multifunções

39. – Limpa-unhas
40. Chave de fendas 2,5 mm
41. Formão e raspador

1.7925.T CyberTool Lite comprimento 91 mm
Funções 1– 34, mais:
35. Lupa
36. LED, luz branca

Embalagem standard
Caixa de cartão cinzento com abas dobráveis
(incluída no preço)
Modelo 84 mm: dimensões 88 mm x 27 mm
Modelo 91 mm: dimensões 93 mm x 27 mm

Dados técnicos
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Embalagem especial

Embalagem especial

Caixa de presente cinzenta (com custo adicional)
Modelos 84 mm + 91 mm: dimensões 115 mm x 47 mm

4.0170 caixa em metal cinzenta (com custo adicional)
Acrescida de outra em cartão branco

Caixa de presente, embalagem standard para os modelos
SwissChamp, assim como todos CyberTool

Para modelos 91 mm segundo tarifa
Dimensões: 155 mm x 56 mm x 22 mm

Tipo de capa
Emblema victorinox
Opções de gravação
Alterações
Caixa de metal

Cellidor polido 91 mm ou 84 mm e Cellidor translúcido brilhante, 91 mm
Metal incrustado
Tampografia, metal incrustado (apenas na frente e não é possível em capas translúcidas nos modelos 1.3405
e 1.6795), gravação electrolítica na lâmina, baixo relevo, gravação a quente
Todos os modelos com saca-rolhas também podem ser fornecidos com mini-chave de fendas (A. 3643)
custo adicional
Tampografia (só é possível numa cor), superfície max. 90 mm x 35 mm
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0.6363 Rambler comprimento 58 mm

0.6365 Manager comprimento 58 mm

1. Lâmina
2. Tesoura
3. Lima de unhas com:
4. – Chave de fendas
5. Tira-cáps. de garrafas
com:

1. Lâmina
2. Tesoura
3. Lima de unhas com:
4. – Chave de fendas
5. Tira-cáps. de garrafas
com:

6. – Chave de fendas
Phillips magnetizada
7. – Desc. de fio eléctrico
8. Argola
9. Pinça
10. Palito

6. – Chave de fendas
Phillips magnetizada
7. – Desc. de fio eléctrico
8. Argola
9. Pinça/Palito
10. Esferográfica

Pequenas e elegantes ferramentas de bolso
Embalagem standard

Estes canivetes são pequenos, leves e elegantes, mas ao mesmo tempo robustos e de grande funcionalidade. São companheiros indispensáveis, de rápido manuseamento e de grande utilidade prática no dia-a-dia. Desde a tesoura, lima
de unhas, esferográfica, até ao descascador de laranja, encontra seguramente nesta linha de produtos um que seja
atraente para fazer parte do seu porta-chaves.

0.6123 Escort comprimento 58 mm

0.6125 Scribe comprimento 58 mm

1. Lâmina
2. Lima de unhas com:
3. – Chave de fendas

1. Lâmina
2. Lima de unhas com:
3. – Chave de fendas

4. Argola
5. Pinça
6. Palito

Caixa de cartão com abas dobráveis cinzenta e bolsa
preta de couro sintético (incluída no preço)
Para os modelos 0.6123, 0.6163, 0.6203, 0.6223,
0.6363
Dimensões: 70 mm x 27 mm

0.6503 Ambassador comprimento 74 mm

0.6603 Executive comprimento 74 mm

1. Lâmina
2. Lima de unhas com:
3. – Limpa-unhas
4. Tesoura

1. Lâmina grande
2. Lâmina pequena
3. Lima de unhas com:
4. – Limpa-unhas
5. Tesoura

5. Argola
6. Pinça
7. Palito

0.6163 Rally comprimento 58 mm

4. Argola
5. Pinça
6. Esferográfica

1. Lâmina
2. Lima de unhas com:
3. – Chave de fendas
4. Tira-cáps. de garrafas
com:

5. – Chave de fendas
Phillips magnetizada
6. – Desc. de fio eléctrico
7. Argola
8. Pinça
9. Palito

0.6203 Classic comprimento 58 mm

0.6223 Classic SD comprimento 58 mm

0.6225 Signature comprimento 58 mm

Embalagem especial

1. Lâmina
2. Lima de unhas com:
3. – Limpa-unhas
4. Tesoura

Como o modelo 0.6203, mas com lima de unhas e
chave de fendas (em vez de limpador de unhas)

Como o modelo 0.6223, mas com esferográfica
(em vez de palito)

Caixa pequena de presente cinzenta (incluída no preço)
para os modelos 0.6125, 0.6225 e 0.6365
Dimensões: 82 mm x 37 mm

5. Argola
6. Pinça
7. Palito

6. Descascador de laranjas
com:
7. – Chave de fendas
8. Argola
9. Pinça
10. Palito

0.6225.S Stylos for PDAs em vez de esferográfica

Caixa grande de presente cinzenta (incluída no preço)
para os modelos 0.6503 e 0.6603
Dimensões: 115 mm x 47 mm

Dados técnicos
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Vermelho
.01 Vermelho

.2 Azul
.02 Azul

187 C

288 C

.3 Preto
.03 Preto

.4 Verde escuro
.04 Verde escuro
3308 C

.7 Branco
.07 Branco

.8 Amarelo
.08 Amarelo
116 C

= com
= sem

.T Vermelho
translúcido

.T2 Azul
= só
translúcido
com
Pantone valores aproximados

Tipo de capa
Emblema victorinox
Opções de gravação

Cellidor polido 58 mm e 74 mm, Cellidor polido translúcido 58 mm
Metal incrustado
Tampografia, metal incrustado (apenas na frente nos modelos 0.6125, 0.6225/S e 0.6365 e não é possível
sobre as capas translúcidas .T), gravação a quente para os modelos 0.6125, 0.6225/S e 0.6365 apenas na
frente, baixo relevo, gravação electrolítica na lâmina
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Victorinox Flash

Victorinox Flash Laser

Um novo e poderoso LED, uma rápida leitura/escrita desempenho de protecção de dados, uma nova Perfomance;
com estes novos produtos o Victorinox Flash ganhou em termos de funcionalidade. A integração de um único removível
“Pen Drive USB” ou cartão de memória USB, numa ferramenta de bolso permite a armazenagem e intercâmbio fácil de
dados e sempre á mão. Opcionalmente, o Victorinox Flash pode ser entregue na versão Flight sem as ferramentas clássicas.

Vencedor por diversas vezes o Victorinox Flash Laser é a versão de ferramenta de bolso em todo o seu esplendor para
negócios. No Victorinox Flash Laser está integrado o menor ponteiro laser (laser pointer) do mercado, acrescido de muitas funções e ferramentas. Uma combinação perfeita de tradição e modernidade. Concebido para pessoas com necessidades avançadas em termos de inovação, qualidade e versatilidade. O seu sistema exclusivo permite numa só ferramenta a utilização separada do cartão memória USB e do ponteiro laser (laser pointer).

4.6026.TG(…) Victorinox Flash LED comprimento 58 mm
…Capacidade de memória a pedido

4.6027.TG(…) Victorinox Flash Laser
comprimento 58 mm, ...capacidade de memória a pedido

4.6077.TG(…) Victorinox Flash Laser Flight
comprimento 58 mm, ...capacidade de memória a pedido

4.6227.T Classic Laser comprimento 58 mm

1. Lâmina
2. Lima de unhas com:
3. – Chave de fendas
4. Tesoura
5. Argola

1. Argola
2. Ponteiro laser
3. Esferográfica pressurizada

1. Lâmina
2. Lima de unhas com:
3. – Chave de fendas
4. Tesoura

1. Lâmina
2. Lima de unhas com:
3. – Chave de fendas
4. Tesoura

5. Argola
6. LED, luz branca
7. Esferográfica pressurizada
8. Placa de memória USB
(Pen Drive USB)

4.6076.TG(…) Victorinox Flash Flight comprimento 58 mm 4.6021.26G(…) Victorinox Flash Alox comprimento 58 mm
…Capacidade de memória a pedido
…Capacidade de memória a pedido
1. Argola
2. LED, luz branca
3. Esferográfica pressurizada

4. Placa de memória USB
(Pen Drive USB)

1. Lâmina
2. Lima de unhas com:
3. – Chave de fendas
4. Tesoura

5. Argola
6. Placa de memória USB
(Pen Drive USB)

6. Ponteiro laser
7. Esferográfica pressurizada
8. Cartão de memória USB
(Pen drive USB)

4. Cartão de memória USB
(Pen Drive USB)

5. Argola
6. Ponteiro laser
7. Esferográfica pressurizada

Ponteiro laser (laser pointer)

4.6071.26G(…) Victorinox Flash Alox Flight
comprimento 58 mm
…Capacidade de memória a pedido

Interruptor de protecção

– Laser Classe 2
– Potência de saída máx.0.8 mW
(laser de classe 2<1 mW)
– APC (Advance Power Control)
regula automaticamente a potência
de saída (0,4 – 0,8 mW)
– Feixe de luz vermelho
– O ponteiro laser mais pequeno
do mercado

1. Argola
2. Placa de memória USB (Pen Drive USB)
LED muito poderoso
– Até 18'000 mcd=
Luz extremamente forte e clara
– Lâmpada inquebrável
– Alta segurança operacional
graças à concepção redundante
– Nenhuma produção de calor
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Dados técnicos
Tipo de capa
Emblema victorinox
Opções de gravação

Cellidor translúcido brilhante 58 mm ou de aluminio com textura quadriculada, cores na pág. 16
Sempre do lado da frente sobre a capa Cellidor com o emblema da victorinox a servir de interruptor
Tampografia sem verniz de protecção 4.6026.TG e 4.6076.TG lado da frente e no verso; sobre os modelos
4.6027.TG, 4.6077.TG e 4.6227.T só na parte da frente / impressão sobre capa Alox (4.6021.26G e 4.6071.26G)
só no verso (superfície para gravação 20 mm x 4 mm), gravação electrolítica na lâmina / metal incrustado não é
possível / gravação a quente não é possível/ baixo relevo só é possível no verso.
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SwissLite

SwissCard Classic

Equipado com uma luz LED branca de última geração a linha SwissLite VICTORINOX traz agora ainda mais luz sobre a
escuridão. Esta pequena maravilha não pode faltar no seu porta-chaves. A sua utilização é rápida, basta uma simples
pressão no emblema VICTORINOX e você verá o seu caminho iluminado na noite e poderá até encontrar o objecto perdido.

O clássico SwissCard espera por si com muitos talentos escondidos, pronto para qualquer situação e oferecendo o
espaço suficiente para reproduzir as suas mensagens publicitárias. Um prático companheiro para todas as situações,
que cabe na bolsa, carteira ou agenda. O meio ideal para uma publicidade inesquecível e marcante.

0.7100.T Rubin vermelho translúcido

0.6226 SignatureLite comprimento 58 mm
1. Lâmina
2. Lima de unhas com:
3. – Chave de fendas

4. Tesoura
5. Argola
6. LED, luz branca
7. Esferográfica

0.6228 SwissLite comprimento 58 mm

0.6366 MidniteManager comprimento 58 mm

1. Lâmina
2. Lima de unhas com:
3. – Chave de fendas
4. Tesoura

1. Lâmina
2. Tesoura
3. Lima de unhas com:
4. – Chave de fendas
5. – Tira-cáps. de garrafas
com:
6. – Chave de fendas
Phillips magnetizada

5. Argola
6. Pinça /Palito
7. LED, luz branca

7.
8.
9.
10.

0.7122.T2 Safira azul translúcido

0.7107

– Desc. de fio eléctrico
Argola
LED, luz branca
Esferográfica

0.7137

0.7106

0.7133.T3 Onyx cinza escuro translúcido

SwissCard Classic
1. Abridor de cartas
(lâmina)
2. Tesoura
3. Alfinete (inox)
4. Lima de unhas com:
5. – Chave de fendas
6. Pinça

7.
8.
9.
10.

Palito
Esferográfica
Régua (cm)
Régua (pol.)

0.7136

0.7103
4.0873.L
Porta cartões em couro preto (granulado grosso)
com 3 compartimentos interiores (preço adicional)

0.7133

vermelho
187C

.7 branco

.T vermelho translúcido

4.0873.V
Porta cartões em couro sintético preto
(granulado fino) com 3 compartimentos interiores
(preço adicional)

.T2 azul translúcido

Pantone valores aproximados
Embalagem standard
Caixa de presente
(incluída no preço)
Dimensões: 82 mm x 37 mm

Dados técnicos

Dados técnicos
Tipo de capa
Emblema victorinox
Opções de gravação
16

Embalagem standard SwissCard Classic
Caixa de cartão cinzenta (incluída no preço)
Dimensões 120 mm x 120 mm x 6 mm

Cellidor brilhante ou Cellidor brilhante translúcido 58 mm
Colocado sempre na frente para ligar e desligar / serve de interruptor
Tampografia sem verniz de protecção / baixo relevo / gravação electrolítica na lâmina / gravação a quente e
incrustação metálica não é possível (só no verso nos modelos 0.6228 e 0.6228.7)

Material
Emblema victorinox
Opções de gravação
Pantone valores aproximados

4.0873.P
Porta cartões em plástico preto
com 2 compartimentos interiores translúcidos (preço adicional)
...Embalado em caixa de cartão com abas dobráveis
Dimensões: 106 mm x 70 mm x 9 mm

Plástico fosco, dimensões 82 mm x 54 mm x 4 mm
tampografia
Tampografia sem verniz de protecção / gravação electrolítica na lâmina / baixo relevo
0.7106 / 0.7136 = Pantone 425
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SwissCard Quattro

SwissCard Lite

O SwissCard Quattro está equipado em vez da tesoura com o “Quattro Drive” para as pequenas, médias e simples
fendas, assim como para fendas cruzadas. A transmissão de força e funcionalidade desta pequena chave de fendas
com quatro cabeças “Screwdriver” convence. Devido à relação preço – desempenho ser excelente, o SwissCard Quattro
é um objecto de sucesso e cobiçado no mercado da publicidade.

O SwissCard Lite contém uma variedade de funções e características práticas, adapta-se com facilidade à sua
carteira ou agenda. Para além das funções tradicionais é acrescido de uma lupa, e uma mini lanterna com LED,
luz branca, disponível graças à mais recente tecnologia. A máxima eficiência em formato de cartão de crédito.

0.7200.T Rubin vermelho translúcido

0.7300.T Rubin vermelho translúcido

0.7222.T2 Safira azul translúcido

0.7233.T3 Onyx Cinza escuro translúcido

SwissCard Quattro
Com 12 funções
1. Abridor de cartas (lâmina)
Chave de fendas com 4 funções
2. – Chave de fendas Phillips
3. – Chave de fendas Phillips 1 – 2
4. – Chave de fendas 3 mm
5. – Chave de fendas 5 mm
6. Alfinete (inox)
7. Lima de unhas com:
8. – Chave de fendas

0.7322.T2 Safira azul translúcido

0.7333.T3 Onyx cinzento translúcido

SwissCard Lite
Com 12 funções
9. Pinça
10. Palito
11. Esferográfica
12. Régua (cm + pol.)

1. Abridor de cartas (lâmina)
2. Tesoura
3. Alfinete (inox)
4. Esferográfica
5. Pinça
6. Lupa
Chave de fendas com 4 funções
7. – Chave de fendas Phillips

8. – Chave de fendas Phillips 1 – 2
9. – Chave de fendas 3 mm
10. – Chave de fendas 5 mm
11. LED, luz branca
12. Régua (cm + pol.)

Embalagem Standard
Caixa de cartão, cinzenta (incluída no preço)
Dimensões: 120 mm x 120 mm x 6 mm
4.0191
Embalagem adicional, gravação possível
em várias cores (preço adicional)

Dados técnicos
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Material
Dimensões
Opções de gravação

Plástico fosco
82 mm x 54 mm x 4 mm
Tampografia sem verniz de protecção / gravação electrolítica na lâmina / baixo relevo

19

Relógio digital

Traveller e Voyager
O Traveller e Voyager da VICTORINOX são companheiros multifuncionais tanto para desportistas como para viajantes e
foram criados sempre a pensar em todos aqueles que se deslocam. Ambos são úteis; não obstante as suas muitas funções eles ocupam muito pouco espaço na bagagem de despacho. Dependendo da situação, estas ferramentas de bolso
estão equipadas com altímetro, termómetro, LED luz branca, relógio, despertador, contador regressivo, barómetro e um
contador de marcha.

1.3705.VT3 Voyager comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

1.7905.VT Voyager Lite comprimento 91 mm
Como no modelo 1.3705.VT3, mais:

13. Tesoura
14. Gancho multifunções
com:
15. – Lima de unhas
16. Esferográfica

22. Chave de fendas Phillips
23. LED, luz branca

17. Alfinete
18. Mini-chave de fendas
19. Relógio digital com:
20. – Despertador
21. – Contador regressivo

Despertador

Contador regressivo

Embalagem standard
Caixa de presente (incluída no preço)
Dimensões: 115 mm x 48 mm x 25 mm

1.3705.AVT Traveller comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

1.7905.AVT Traveller Lite comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

13. Tesoura
14. Gancho multifunções
com:
15. – Lima de unhas
16. Esferográfica
pressurizada
17. Alfinete
18. Mini-chave de fendas

26. Chave de fendas Phillips
27. LED, luz branca

19. Relógio digital 12/24 h
com:
20. – Despertador
21. – Contador regressivo
22. – Contador progressivo
23. – Altímetro m/pés
24. – Barómetro
25. – Termómetro °C/ °F

Relógio digital 24h / 12h am/pm

Altímetro m/pés

Barómetro

Despertador 24h Contador
regressivo

Tempo de marcha Termómetro °C / F
condução

Dados técnicos
Tipo de capa
Emblema victorinox
Pilha
Opções de gravação
20

Nylon fosco translúcido, resistente aos arranhões (Cellidor brilhante para o modelo 1.8726), comprimento 91 mm
Vermelho/branco sempre colocado na frente que serve de interruptor e comando das funções electrónicas.
Incrustação metálica sobre capa Cellidor
3 Volts (pilha clássica em Litium, CR1225), fácil de mudar
Tampografia sem verniz de protecção (verniz de protecção para o modelo 1.8726) / gravação electrolítica sobre a
lâmina / baixo relevo / e gravação a quente só no verso da capa poliamida / incrustação metálica não é possível
em capa poliamida.

1.8726 Traveller Set comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

1.8741.AVT Expedition Kit comprimento 91 mm
Funções 1 – 27 como no modelo 1.7905.AVT, mais:

13. Tesoura
14. Gancho multifunções
15. Serra de madeira
16. Esferográfica
pressurizada
17. Alfinete
18. Mini-chave de fendas
19. Bússola

28. Serra de madeira
29. Serra de metal
30. – Lima de metal/de unhas
31. – Limpa-unhas
32. Formão
33. Chave de fendas 2,5 mm
34. Bainha de couro para cintos

20. Nível
21. Termómetro °C
22. Termómetro °F
23. Lupa
24. Régua (cm)
25. Régua (pol.)
26. Lanterna Maglite

35. Régua (cm)
36. Régua (pol.)
37. Bússola
38. Nível
39. Lupa (8x)
40. Termómetro °C / °F
41. Pedra de afiar
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Ferramentas de bolso com lâmina bloqueável

RescueTool

Este modelo foi particularmente desenvolvido a pensar no alto valor da segurança, funcionalidade e robustez. Os bombeiros, polícias, médicos nacionais e em todo o mundo confiam na qualidade declarada destas ferramentas de bolso.
As capas em nylon são resistentes, robustas e de grande ergonomia. O sistema exclusivo de bloqueamento da lâmina
faz destas ferramentas as preferidas pelos profissionais no decorrer das suas actividades.

A Victorinox criou o RescueTool a partir de vários anos em colaboração com os serviços de emergência e de segurança.
É uma ferramenta desenvolvida e aperfeiçoada baseada neste contacto. A serra pára-brisas e o cortador de cintos ficam
operacionais numa fracção de segundos, com a utilização de uma só mão. O RescueTool pode ser manuseado, com ou
sem luvas. A lâmina e a chave de fendas robustas, uma vez abertas são logo bloqueadas graças ao sistema de travão
“Liner Lock”.

Bei den Modellen 0.83.., 0.84.. interne Feder-Entriegelung

0.8353.3 Nomad comprimento 111 mm
Com as 11 funções standard
7. – Desc. de fio eléctrico
1. Lâmina bloqueável
8. Punção e escariador
2. Saca-rolhas
9. Argola
3. Abre-latas com:
4. – Chave de fendas 3 mm 10. Pinça
11. Palito
5. Tira-cáps. de garrafas
com:
6. – Chave de fendas
bloqueável

0.8363.3 Forester comprimento 111 mm
Com as 11 funções standard, mais:
12. Serra de madeira

0.8473.3 Parachutist comprimento 111 mm
Com as 11 funções standard, mais:
12. Cortador de cintos de segurança
Chave de fendas Phillips (em vez de saca-rolhas)

0.8623.N RescueTool comprimento 111 mm
12 funções, com capa fluorescente
1.
2.
3.
4.

Lâmina bloqueável
Chave de fendas Phillips
Quebrador de vidro
Chave de fendas
forte/alavanca com:
5. – Tira-cáps. de garrafas
6. – Desc.de fio eléctrico

Embalagem standard
Caixa em cartão cinzenta
com abas dobráveis
(incluída no preço)
Dimensões
115 mm x 32 mm

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Punção e escariador
Cortador de cintos de segurança
Argola
Pinça
Palito
Serra pára-brisas
(vidro laminado)

Peças sobresselentes
0.8623.MWN RescueTool comprimento 111 mm
Com as 12 funções, como no modelo 0.8623. N
Mas abrindo a lâmina só com uma mão

Embalagem standard
Estojo de nylon vermelho / amarelo
Caixa de presente cinzenta
Dimensões 130 mm x 50 mm x 40 mm

Dados técnicos
0.9023 Outrider comprimento 111 mm
Com as 11 funções standard, mais:
12. Serra de madeira
13. Tesoura
14. Chave de fendas Phillips
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0.9064 WorkChamp comprimento 111 mm
Com as 11 funções standard, mais:
17. Alicate com:
12. Serra de madeira
18. – Cortador de fios
13. Tesoura
19. – Crimpador de terminais
14. Chave de fendas
20. Chave de fendas Phillips 1– 2
Phillips comprida
15. Serra de metal com: 21. Mini-chave de fendas
16. – Lima de metal

Tipo de capa
Cores para a capa
Opções de gravação
Peças sobresselentes

Nylon fosco, resistente aos arranhões, comprimento 111 mm
Vermelho, azul e preto (pág. 22), amarelo fluorescente para RescueTool
Tampografia sem verniz de protecção, gravação a quente, baixo relevo, gravação electrolítica sobre a
lâmina, incrustação metálica não possível
A.8590 quebrador de vidro / A.8591 serra pára-brisas
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GolfTool

EcoLine

Os entusiastas do golfe colocaram os seus conhecimentos a favor do desenvolvimento do GolfTool. Este último, compacto e de design ergonómico, inclui dez funções que são essenciais para a prática do golfe. Companheiro indispensável
para os jogadores de golfe, ele seduz pela facilidade de utilização do marcador de bola. A peça de punção permite ajustar facilmente o “Tee” ao solo seja ele duro, macio ou congelado.

A linha EcoLine convence pelos mesmos valores inerentes ao canivete “Swiss Army Knife”. A natureza da capa fosca e
robusta de nylon texturizado é extremamente resistente. Se a sua mensagem publicitária não exigir um fundo brilhante
a “CD ou CI” conforme a imagem no catálogo torna-se a escolha certa. O emblema VICTORINOX é impresso em “hot
stamping” gravação a quente em todos os modelos EcoLine.

.T vermelho translúcido

.T2 azul translúcido

2.2303 comprimento 84 mm
6. Argola
1. Lâmina grande
Lâmina combinada com: 7. Pinça
2. – Tira-cáps. de garrafas 8. Palito
3. – Abre-latas
4. – Chave de fendas
5. – Desc. de fio eléctrico

.3 preto

2.3303 comprimento 84 mm
6. Saca- rolhas
1. Lâmina grande
7. Argola
Lâmina combinada:
8. Pinça
2. – Tira-cáps. de garrafas
9. Palito
3. – Abre-latas
4. – Chave de fendas
5. – Desc. de fio eléctrico

2.3803 comprimento 84 mm
1. Lâmina grande
2. Lima de unhas com:
3. – Limpa-unhas
4. Saca-rolhas
5. Abre-latas com:
6. – Chave de fendas 3 mm
(também p/a Phillips)

7. Tira-cáps. de garrafas com:
8. – Chave de fendas 6 mm
9. – Desc. de fio eléctrico
10. Punção e escariador
11. Argola
12. Pinça
13. Palito

0.7052.T GolfTool comprimento 91 mm
1. Reparador
2. Marcador de posição
da bola
3. Tee
4. Limpador de ranhuras
5. Tira-cáps. de garrafas

6.
7.
8.
9.
10.

Lima de unhas
Lâmina
Pinça
Palito
Tesoura

3.3613 Länge 91 mm
mit den 12 Standard-Funktionen, plus:
Embalagem standard
Caixa de presente cinzenta
(incluínda no preço)
Dimensões 115 mm x 47 mm x 20 mm

13. Holzsäge

4.0852
Bainha de nylon preto

4.0853
Bainha de couro preto com esferográfica e clip para cintos

Modelo standard 3.3603 / 13 comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard:
3.3613 com mais:
13. Serra de madeira

3.3703 / 13 comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:
13. Tesoura
3.3713 com mais:
14. Gancho multifunções 15. Serra de madeira

Vermelho.
2 azul.
.01
.02 azul
188C

280 C

3 preto.
.03 preto

7 branco = com
.07 branco = sem

Pantone valores aproximados

Dados técnicos
Dados técnicos
Tipo de capa
Cores das capas
Opções de gravação
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Nylon fosco, resistente aos arranhões, comprimento 91 mm
Vermelho translúcido, azul translúcido, preto
GolfTool: gravação electrolítica sobre a lâmina / no verso: tampografia sem verniz de protecção, gravação a
quente, baixo relevo, incrustação metálica não é possível.
Marcador de posição da bola: tampografia possível em 4 cores

Tipo de capa
Emblema victorinox
Opções de gravação

Nylon fosco, resistente aos arranhões, comprimento 84 mm + 91 mm
Gravação a quente cinza (standard) ou tampografia (em conjunto com um logótipo impresso em tampografia)
Tampografia (emblema victorinox possível na frente ou no verso também em tampografia) sem verniz de protecção / gravação a quente / baixo relevo/ gravação electrolítica na lâmina / incrustação metálica não possível
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SwissTool Spirit

SwissTool

Jornais de todo o mundo escolheram a VICTORINOX como a vencedora, depois de vários testes de comparação com o
SwissTool Spirit. Em nenhuma outra ferramenta o design, desempenho, detalhe e ergonomia são tão refinadas e comparáveis como neste multifuncional SwissTool Spirit. Aço inoxidável endurecido transformado com a melhor técnica disponível garante uma funcionalidade e elegância vitalícia.

Foi projectado para trabalhos duros e para os profissionais que não podem correr o risco de falhar. Absolutamente confiável, sem precedentes e robusto, estes atributos são características principais do SwissTool VICTORINOX. A ferramenta
da mais alta qualidade concebida para desempenhar uma tarefa exigente. O SwissTool garantidamente nunca o deixará
desamparado.
.

3.0224 SwissTool Spirit comprimento 105 mm

3.0323 SwissTool comprimento 115 mm

Com a lâmina em bico não serrilhada
(em vez da lâmina Spirit)

3.0238.L SwissTool Spirit Plus
3.0238.N SwissTool Spirit Plus

Com a lâmina serrilhada
(em vez da tesoura 9)

28. Chave de Bit
29. Chave de boca
30. – Bit Hex 3
31. – Bit Hex 4
32. – Bit Phillips 0
33. – Bit Phillips 3
34. – Bit Torx 10
35. – Bit Torx 15
36. Espaço para Bits suplementares
37. Mini-chave de fendas
38. Saca- rolhas

3.0227.L ou L1 SwissTool Spirit
3.0227.N ou N1 SwissTool Spirit
1. Alicate
2. Chave de fendas 2 mm
3. Chave de fendas 3 mm
4. Cortador de fios (para dureza até 40 HRc)
5. Tira-cáps. de garrafas
6. Chave de fendas 6 mm
7. Alavanca
8. Lâmina de fio combinado
9. Tesoura
10. Lima de metal
11. Serra de metal
12. Serra de madeira
13. Punção e escariador
14. Chave de fendas Phillips 1+2
15. Formão e raspador
16. Cortador de isolamento de fios
17. Dobrador de fios
18. Descascador de fios
19. Raspador de fio/cortador de isolamento
20. Abre-latas
21. Gancho multifunções
22. Bainha de couro ou nylon
23. Encaixe para saca-rolhas
24. Cortador para fios duros
25. Orifício de fixação
26. Dez molas individuais
27. Botão desbloqueador

3.0327.L, .L1 ou .N SwissTool

3.0239.L SwissTool Spirit Plus
3.0239.N SwissTool Spirit Plus
39. Chave de roquete
(30 Nm) em vez de chave de Bit
40. Extensão

3.0238.N

3.0239.N

1. Alicate combinado
2. Chave de fendas 2 mm
3. Chave de fendas 3 mm
4. Cortador de fio
(para dureza até 40 HRc
5. Tira-cáps. de garrafas
6. Chave de fendas 5 mm
7. Chave de fendas 7,5 mm
8. Lâmina
9. Tesoura
10. Lima de metal
11. Serra de metal
12. Serra de madeira
13. Punção e escariador
14. Chave de fendas Phillips 1 + 2
15. Formão e raspador
16. Abridor de caixas reforçado
17. Dobrador de fios
18. Desc. de fios
19. Raspador de fios
20. Abre-latas
21. Régua (23 cm)
22. Régua (9 pol.)
23. Crimpador de terminais
24. Bainha de couro ou nylon
25. Encaixe para saca-rolhas
26. Cortador de fios duros
27. Orifício de fixação
28. Doze molas individuais
29. Botão desbloqueador

3.0338.L
3.0327
Peso 286 g

3.0339.L

3.0338.L ou .N SwissTool Plus
28. Chave de Bit
29. Chave de boca
30. – Bit Hex 3
31. – Bit Hex 4
32. – Bit Phillips 0
33. – Bit Phillips 3

.L = Bainha em couro
.L1 = Bainha em couro e clip rotativo

3.0224
Peso 205 g
4.0822.L

4.0822.L1

4.0822.N

.N = Bainha em nylon
.N1 = Bainha em nylon clip rotativo

34. – Bit Torx 10
35. – Bit Torx 15
36. Espaço para Bit
37. Mini-chave de fendas
38. Saca-rolhas

Dados técnicos
3.0339.L ou .N SwissTool Plus

Opções de gravação
26

Tampografia (esmaltada a forno) no cabo /gravação electrolítica no cabo ou lâmina / baixo relevo no cabo:
gravação de nome (baixo relevo a diamante, letras standard contornadas, sem cores adicionais) / logótipo +
nome (baixo relevo a diamante, controlado por computador)

4.0823.L

4.0823.L1

4.0823.N

39. Chave de roquete (30Nm) (em vez da chave de Bit)
40. Extensão
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Caran d’Ache Set

Acessórios

Caran d’Ache e VICTORINOX associados num atraente conjunto promocional. Dois ícones suíços de óptima imagem e
reconhecimento. Transferência de imagem garantida!

Estes produtos da VICTORINOX de elevado valor e longa duração têm de ser trazidos e protegidos de forma correspondente. A solução perfeita para isso é dada pela nossa variada linha de acessórios. Bainhas para os cintos de couro autêntico, correntes de aço fino e argolas para o cinto de aço inoxidável concedem ao tempo presente um carácter suplementar e aumentam a atracção.

Bolsa de couro, preta, com aba de dobrar,
interior vermelho

Bainha de couro preto,
com fecho de fita aderente
4.4321.2
Classic SD e caneta esferográfica vermelha
Tinta azul

4.4331.2
Spartan e caneta esferográfica vermelha
Tinta azul

4.4321.3
Classic SD e caneta esferográfica vermelha
Tinta preta

4.4331.3
Spartan e caneta esferográfica vermelha
Tinta preta

4.4323.2
Classic SD e caneta esferográfica preta
Tinta azul

4.4333.2
Spartan e caneta esferográfica preta
Tinta azul

4.4323.3
Classic SD e caneta esferográfica preta
Tinta preta

4.4333.3
Spartan e caneta esferográfica, preta
Tinta preta
0.6223 Classic SD

Bainha de couro castanho,
com fecho de fita aderente

Bainha de nylon, preto, com
fecho de fita aderente, inclui
compartimento para lanterna

Estojo bordeaux,
interior cinza
Estojo preto,
interior preto

1.3603 Spartan

Dados técnicos
Opções de gravação
Ferramenta de bolso (canivete)
Caneta esferográfica
Estojo
Embalagem
Nota
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0.6223 ver pág. 13, / 1.3603 ver pág. 11
Tampografia (numa só cor) baixo relevo
Tampografia (numa só cor e só sobre o exterior)
Dimensões: 162 mm x 70 mm x 35 mm
Podem ocorrer pequenas diferenças entre a cor do canivete e a caneta esferográfica, porque o material
em que são feitos é diferente. O estojo vazio pode servir para transportar os óculos.

4.1863
Porta-chaves com bolsa em couro
sintético, para canivetes de 58 mm,
canivete sem argola- deste modo o
canivete fica protegido mesmo que
num molho de chaves dentro da bolsa

4.1853
Porta-chaves de couro
preto,
comprimento 7 cm,
com mosquetão e
argola

4.1858
Multiclip de aço inox
para ser pendurado ao cinto.
Opção de gravação:
gravação electrolítica
(superficie 10 mm x 10 mm)

4.1813
Corrente reforçada lisa,
cromada,
comprimento 40 cm com
mosquetão e argola para
chaves

4.1815
Corrente niquelada,
redonda,
reforçada,
comprimento 40 cm
com 2 mosquetões
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6.8003.19G
Faca de trinchar SwissClassic
Lâmina 19 cm, cabo FIBROX
Caixa de presente, cinzenta

Cozinha e arte de viver

6.8523.17G
Faca Santoku SwissClassic
Lâmina 17 cm, dentada
Cabo FIBROX
Embalagem de presente, cinzenta

A dureza apropriada das lâminas e o ângulo de corte verificado por laser garantem longa duração do fio e do material.
Chefes de cozinha e empresas de transformação em todo o mundo apreciam as facas profissionais e domésticas da
VICTORINOX. Desde facas forjadas de alta qualidade até descascadores económicos, este nosso sortido inclui um
suporte publicitário adequado.

6.8633.21G
Faca de pão SwissClassic
Lâmina 21 cm,
Cabo FIBROX
Caixa de presente

5.1020.2
Conjunto para trinchar,
com duas peças
Com cabo de pau-rosa
Em caixa de presente

5.1630.21
Faca de pão
Lâmina 21 cm,
Cabo de madeira
Embalagem de protecção translúcida
Caixa de presente (com custo acrescido)

5.1023.2
Conjunto para trinchar,
com duas peças
Cabo de polipropileno
Em caixa de presente
7.7433.23G
Grand-Maître
Faca de pão forjada
Lâmina 23 cm, serrilhada
Em caixa de presente

6.7831 vermelha
(20 peças/caixa)
6.7332 azul
(6 peças/caixa)
6.7833 preta
(20 peças/caixa)
Facas de mesa SwissClassic (ponta redonda)
Lâmina 10 cm, serrilhada
Cabo polipropileno
Embalagem de presente (tipo gaveta)

7.6074
Descascador de legumes
Aço inoxidável
Embalagem de presente plastificada

7.7323.17G
Grand-Maître
Faca forjada Santoku
Lâmina 17 cm, dentada
Em caixa de presente

7.6073
Descascador de legumes, vermelho
Embalagem de presente
plastificada

7.6073.3
Descascador de legumes,
preto.
Embalagem de presente
plastificada

6.7232 azul
(6 peças/caixa)
6.7233 preto
(6 peças/caixa)
Faca de mesa SwissClassic (ponta em bico)
Lâmina 10 cm, serrilhada
Cabo polipropileno
Embalagem de presente (tipo gaveta)

6.7233.6G preta
6.7232.6G azul
Conjunto SwissClassic
6 facas de mesa (ponta em bico)
Lâmina 10 cm serrilhada
Cabo polipropileno
Embalagem de presente

6.7333.6G preta
6.7332.6G azul
Conjunto SwissClassic
6 facas de mesa (ponta redonda)
Lâmina 10 cm serrilhada
Cabo polipropileno
Embalagem de presente

Dados técnicos
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6.7113.3G
SwissClassic
Conjunto 3 facas de legumes
Em caixa de presente, cinzenta

6.7173.8
SwissClassic
Bloco com 8 peças
Em caixa de presente

Opções de gravação
Quantidade minima

Gravação electrolítica na lâmina, tampografia nos descascadores, caixa de presente (...G), não é possível gravar.
1000 peças (facas) para os modelos: 6.7113.3G, 6.7233.6G, 6.7232.6G, 6.7333.6G, 6.7332.6G, 6.7232,
6.7233, 6.7332, 6.7831 e 6.7833
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FIELD

Relógios de publicidade
A nossa colecção de relógios publicitários oferece design e funcionalidade a preços atraentes, mas correspondendo às
mais elevadas exigências e agradando pela sua elegância simples. As três linhas Field, Garrison e Garrison Elegance estão
disponíveis com mostradores e pulseiras de várias cores, e foram criadas para contribuírem para os seus bons resultados,
quer em programas de promoção de vendas e de incentivos, quer simplesmente como meio publicitário para ocasiões
especiais.

FIELD
Pulseira em aço inoxidádel (316L)
Ø 30 mm
26007.CB mostrador branco

FIELD Chrono
Pulseira em couro castanha
Ø 40 mm
26049.CB mostrador branco

FIELD Chrono
Pulseira em aço inoxidável (316L)
Ø 40 mm
26050.CB mostrador branco

Ø 38.5 mm
26006.CB mostrador branco

Funções do cronógrafo
. Contador indicador 1/10°de segundo
. Contador 60 segundos – Contador 30 minutos
. Contador tempo intermédio

FIELD
Características
.
.
.
.

Mecanismo quartzo, Swiss-made
Caixa em aço inoxidável (316 L)
Á prova de água até 100 m (10 ATM)
Vidro de cristal mineral endurecido

.
.
.
.

Ponteiros e indicadores luminosos
Coroa para correcção directa da data
Data e “Military time” – hora militar
Exclusivo para o mercado de presentes das empresas

26006.CB

Embalagem standard
L, B, H: 102 x 82 x 70 mm
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FIELD
Pulseira sintética preta
Ø 38.5 mm
26008.CB mostrador preto
26000.CB mostrador branco

FIELD
Pulseira de couro preto
Ø 30 mm
26003.CB mostrador branco
26011.CB mostrador preto

FIELD
Pulseira de couro castanha
Ø 38.5 mm
26012.CB mostrador preto
26004.CB mostrador branco

Ø 30 mm
26009.CB mostrador preto
26001.CB mostrador branco

Ø 38.5 mm
26002.CB mostrador branco
26010.CB mostrador preto

Ø 30 mm
26013.CB mostrador preto
26005.CB mostrador branco

Dados técnicos para todos os relógios
Opções de gravação

Tampografia sobre o mostrador (várias cores)
Nos modelos crono não é possível a gravação
Baixo relevo sobre o fundo ou lado da caixa
Tampografia sobre a caixa de presente (só numa cor – branco)
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GARRISON

GARRISON ELEGANCE

Características

Características

.
.
.
.

Mecanismo de quartzo, Swiss-made
Caixa de aço inoxidável (316L)
Á prova de água até 100 m (10 ATM)
Vidro de cristal mineral endurecido

GARRISON
Pulseira sintética preta
Ø 40 mm
26024.CB mostrador bege
Ø 34 mm
26025.CB mostrador bege

.
.
.
.

Ponteiros e indicadores luminosos
Coroa para correcção directa da data
Data
Exclusivo para o mercado de presentes das empresas

GARRISON
Pulseira de couro preta
Ø 34 mm
26035.CB mostrador preto
26043.CB mostrador cor de prata

GARRISON
Pulseira em aço inoxidável (316L)
Ø 40 mm
26046.CB mostrador cor de prata
26038.CB mostrador preto

Ø 40 mm
26034.CB mostrador preto
26042.CB mostrador cor de prata

Ø 34 mm
26047.CB mostrador cor de prata
26039.CB mostrador preto

GARRISON
Pulseira de couro castanha
Ø 34 mm
26029.CB mostrador bege

Mecanismo de quartzo, Swiss-made
Caixa em aço inoxidável (316 L)
Á prova de água até 100 m (10 ATM)
Vidro de cristal mineral endurecido

.
.
.
.

Ponteiros e indicadores luminosos
Coroa para correcção directa da data
Data
Exclusivo para o mercado de presentes das empresas

GARRISON ELEGANCE
Pulseira sintética preta
Ø 40 mm
26055.CB mostrador preto

GARRISON ELEGANCE
Pulseira de couro castanha
Ø 32 mm
26058.CB mostrador cor de prata

Ø 32 mm
26060.CB mostrador preto

Ø 40 mm
26053.CB mostrador cor de prata

GARRISON ELEGANCE
Pulseira de couro preta
Ø 40 mm
26052.CB mostrador preto
26051.CB mostrador cor de prata
Ø 32 mm
26057.CB mostrador preto
26056.CB mostrador cor de prata

GARRISON ELEGANCE
Pulseira de aço inoxidável (316L)
Ø 32 mm
26059.CB mostrador cor de prata

Ø 40 mm
26028.CB mostrador bege
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.
.
.
.

Ø 40 mm
26054.CB mostrador cor de prata

26034.CB

26054.CB
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Primeiro passo para a impressão de textos originais

Processo de impressão

Em quase todos os artigos do nosso sortido é possível imprimir mensagens publicitárias a gosto do cliente. Os modelos
que nos forem solicitados são tratados e preparados para a impressão pelos nossos desenhadores. Cada processo de
impressão exige ligeiras adaptações dos modelos, a fim de se poder garantir um resultado perfeito. A reprodução rigorosa do seu CD ou CI é o objectivo que atingimos todos os dias graças às tecnologias mais recentes.

Em produtos de alta qualidade que circulam pelo mundo como suportes de imagem, a qualidade do texto tem de estar
ao mesmo nível. Com um grande número de processos, garantimos que frases publicitárias possam ser reproduzidas de
acordo com o pretendido. O nosso objectivo é que a sua mensagem constitua uma unidade com o nosso meio publicitário, a fim de se tornar um instrumento de “Marketing” com sucesso.

Modelos de legendas

Os modelos para as legendas devem ser fornecidos numa das execuções seguintes:

Dados electrónicos:
Modelos para
logótipos de empresas

Os textos têm de ser convertidos em linhas. As cores têm de ser definidas como números de Pantone, RAL ou HKS.
FreeHand

FreeHand eps

Adobe Illustrator eps Datei

Dados de imagem para
impressão fotográfica

A resolução do ficheiro de imagem tem de ser de 300 dpi para escala 1:1. O ficheiro pode ser aceite no modo RGB ou CMYK.
tif format

jpg format

Adobe Photoshop

Sugestões de design

Aceitamos modelos de design dos programas Adobe Acrobat,
QuarkXPress e Adobe InDesign, mas para a tampografia precisam
de ser preparados de forma especial.

Adobe

Adobe Acrobat

QuarkXPress

Modelos inadequados

gif format

Microsoft Word

Adobe InDesign

Ficheiros Gif não são adequados como modelos, pois a sua resolução
é de apenas 72 dpi (os ficheiros Gif destinam-se à Internet). Ficheiros
Word não são próprios para o primeiro escalão de impressão, pois ao
serem abertos em computadores Mac pode haver alteração do texto.

Modelos convencionais:
São-nos fornecidos modelos susceptíveis de reprodução a preto e
branco ou a cores (se possível aumentados, mas no máximo em DIN
A4). Também nos podem ser fornecidos cartões de visita, papéis de
carta, autocolantes ou outros documentos para servirem de modelo.

O emblema Victorinox juntamente com a sua mensagem publicitária!
Recomendamos que, ao lado da mensagem publicitária e sempre que possível, seja colocado o emblema VICTORINOX, pois caracteriza a qualidade dos nossos produtos de forma inequívoca e facilita, portanto a pretendida transferência de imagem. O emblema VICTORINOX tanto pode
ser colocado no lado da frente como no verso, mas só na posição normal. Caso o emblema não seja pretendido, a nota de encomenda tem de
mencionar expressamente esse facto.
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Prova "Boa para impressão"
Na primeira encomenda, fornecemos uma primeira prova 1:1 juntamente com a confirmação da encomenda (como documento PDF ou em papel). Como a prova em papel é tirada numa impressora a laser, as cores não são fiéis. Por razões de ordem técnica de produção, atrás do número de referência, e em função do método de inscrição, surge R1 para incrustração metálica, R2 para tampografia, R3 para gravação a quente e
R5 ou R6 para gravação electrolítica.

Os logótipos e nomes de empresas reproduzidos neste catálogo servem apenas como exemplos de impressões que podem ser feitas, e
não devem ser considerados como promoção
ou propaganda em nome de qualquer organização, cujos nomes ou logos aqui apareçam.
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Tampografia

Gravação electrolítica

A tampografia oferece inúmeras vantagens e
tem dado provas na VICTORINOX em milhões de casos. É possível reproduzir nomes, logótipos, textos, imagens e até fotos
com nitidez e de contornos perfeitos. Existem fundamentalmente dois processos ao
dispor, que são utilizados em função das
condições e das necessidades. Podemos
trabalhar pelo processo Spot (retícula 48)
até um máximo de 6 cores e com impressão
fotográfica a 4 cores (CMYK, retícula 54).
Em ambos os casos, um tampão silicone retira tinta do cliché de aço (gravura) e aplica
no objecto a imprimir.

Inscrição em peças metálicas por via electrolítica (à base de electrólitos e corrente
eléctrica). Adequada para logótipos com linhas finas ou grandes superfícies e também
para letras finas ou grossas. Longa duração.

Verniz de protecção

Metal incrustado

No processo de tampografia as capas Cellidor são revestidas com um verniz de protecção de alto brilho (excepção: modelos Classic com LED, ou Laser e com esferográficas).

Cor: antracite/cinzento-escuro

Por processo fotoquímico é obtido um emblema ou mensagem em aço que em seguida é fundido na capa plástica por pressão e
calor. Por razões de ordem técnica, no caso
de nylon e de revestimentos translúcidos, isto não é possível. Apropriado para logótipos,
legendas e tipos grandes. Aspecto de alta
qualidade e longa duração.

A impressão já por si muito durável é fortemente valorizada com o verniz duro na sua
resistência ao desgaste e a produtos químicos. Garante-se desta forma que a sua mensagem publicitária se mantenha com bom
aspecto durante mais tempo nas argolas de
chaves e não sofra desgaste. Este processo
é ecológico e o verniz é compatível com produtos alimentares.

Gravação a quente

Nota:
Impressões a cores em fundo escuro têm
de ser pré-impressas a branco. Para uma
impressão fotográfica (CMYK), isso significa
uma operação suplementar (base em branco + impressão a 4 cores).

A gravação do motivo até uma determinada
profundidade é feita com molde de latão, folha de gravação, temperatura e pressão.
Processo próprio para logótipos simples, letras e algarismos finos. Longa duração só é
possível no caso de tipos finos e não em
grandes superfícies.

Cor: prata (cor de aço cromado)

Importante: Em gravações metálicas positivas, todas as letras, desenhos ou números livres têm de
ser unidos entre si para formarem uma unidade. Para gravações metálicas negativas (ver a figura),
letras e algarismos fechados têm de ser abertos.

Cores: só a uma cor; prata, branco, dourado, azul, vermelho, preto ou verde; nenhuma cor segundo Pantone
Para quantidades reduzidas há 5 tipos de
letras correntes (ver a gravura) disponíveis;
neste caso não há custos de molde.

Times
(pequeno)

Times
(grande)

Times
Helvetica
(pequeno+grande) Condensed

Letras de forma
Futura

Letras de forma
Futura itálico

Letras decorativas
Script itálico

Helvetica

Script

Gravação – Baixo relevo
Uma ferramenta fresa a publicidade no material. Em superfícies plásticas há o preenchimento do baixo relevo com cor de contraste branca. Processo próprio para pequenas séries, nomes individuais, textos curtos
sem logótipo (também são possíveis tipos
especiais). Na gravação de diamante em
SwissTool também são possíveis logótipos e
letras.
Cores: Em superfícies de plástico com
preenchimento a cor branca contrastante.
Em aço (SwissTool) sem coloração suplementar.
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Nota: Os tipos correntes podem variar em
tamanho. Em SwissTool, os logótipos e as legendas surgem com contorno.

Gravação diamante Logótipo e nome da empresa
Escrito modrome
Gravação a diamante
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Superfícies de gravação 1 : 1

Pequenas ferramentas de bolso
VICTORINO

VICTORINO

As figuras dos produtos e as áreas de gravação (áreas em cinzento) estão em escala 1:1. A gravação é inserida pelos
nossos técnicos dentro das áreas cinzentas observando regras ópticas e gráficas, e de acordo com a necessidade do
cliente, com referência ao logótipo, letras/texto..

Tampografia

Gravação a quente

SWITZERLAN X
D
STAINLESS
ROSTFREI

SWITZERLAN X
D
STAINLESS
ROSTFREI

Frente com a cruz, comprimento 58 mm

Frente sem a cruz, comprimento 58 mm (verso com a mesma superfície)

Frente, capa translúcida, comprimento 58 mm

Verso, capa translúcida, comprimento 58 mm

Frente, com LED, emblema (cruz) sempre na frente, comprimento 58 mm

Frente, translúcida com LED, emblema (cruz) sempre na frente, comprimento 58 mm

Frente, com a cruz, comprimento 74 mm

Frente sem a cruz, comprimento 74 mm (verso com a mesma superfície)

Canivetes originais do exército suíço / EcoLine
Frente

Frente com o emblema (cruz), comprimento 91 mm

Verso

Verso com o emblema (cruz), comprimento 91 mm

Frente sem o emblema (cruz), comprimento 91 mm

Verso sem o emblema (cruz), comprimento 91 mm

Frente, translúcida sempre com o emblema (cruz), comprimento 91 mm

Verso, translúcido sem o emblema (cruz), comprimento 91 mm

Ferramentas de bolso com lâmina bloqueável

Frente, com cruz, comprimento 111 mm
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Frente, translúcida, sempre com o emblema (cruz), comprimento 91 mm,
Traveller e Voyager

Verso, translúcido, sem o emblema (cruz), comprimento 91 mm,
Traveller e Voyager

Frente, com o emblema (cruz), comprimento 84 mm

Verso, com o emblema (cruz), comprimento 84 mm

Frente sem o emblema (cruz), comprimemto 84 mm

Verso sem o emblema (cruz), comprimento 84 mm

Frente, sem cruz, comprimento 111 mm

Verso, Comprimento 111 mm
(para os modelos com sistema trava /travão, mola internaLiner Lock: 0.83..., 0.84..., 0.86...,)

Verso, com botão de pressionar, comprimento 111 mm
(modelos com sistema trava/travão externo, 0.88..., 0.89..., 0.90...)
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Incrustação metálica
Platzierung

von Metalleinlagen

Gravação electrolítica

Somente em capas de Cellidor polido

Canivetes do exército suíço

Frente

Frente, com a cruz, comprimento 91 mm

Frente, com a cruz, comprimento 84 mm

Canivetes originais do exercíto suíço

Verso

0.62... lâmina 58 mm

1.36... lâmina 91 mm

0.70... lâmina GolfTool

0.83... lâmina bloqueável

0.36... lâmina 84 mm

0.86... lâmina de abrir só com uma mão, RescueTool

Verso, sem a cruz, comprimento 91 mm

Verso, sem a cruz, comprimento 84 mm

Facas de cozinha

Pequenas ferramentas de bolso
5.0833 faca de mesa
IV
XONIROTC
IWS
DNALREZT
SSELNIATS
IERFTSOR

Frente, com a cruz, comprimento 58 mm

Verso, sem a cruz, comprimento 58 mm
5.1233 faca de trinchar

Frente, com a cruz, comprimento 74 mm

Verso, sem a cruz, comprimento, 74 mm
6.85... faca Santoku
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Tampografia

Baixo relevo

Tampografia

Gravação electrolítica

Gravação a diamante

Sobre o cabo

Sobre o cabo ou lâmina

Sobre o cabo

SwissCard Classic / Quattro
Verso

1

Frente

SwissTool

2
3
4
5
6
7
8

Verso: (escala 1:2)
O logótipo VICTORINOX é estampado no metal sobre o verso

9

Frente: (escala 1:1)

SwissCard Lite

7

8

2

6

1

5

9

4

3

Importante: é essencial indicar a posição requerida para a gravação e a orientação de leitura.

Conjunto Caran d' Ache

SwissTool Spirit

Para cada superfície de gravação é preciso um carimbo separado

Tampografia

Baixo relevo

Gravação a quente

GolfTool
Frente (tampografia possível somente sobre o marcador de posição da bola)

Verso

Frente: (escala 1 : 1)

Verso: (escala 1 : 2)

Marcador de bolas suplementar

A.7090
gravação standard
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A.7090.0
(sem gravação standard, nem fundo branco)
para impressão personalizada
Importante: é essencial indicar a posição requerida para a gravação e a orientação de leitura
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Mostrador gravado

Field
ø
Superfície

Garrison / Garrison Elegance
38,5 mm
15 x 5,5 mm

30 mm
11,6 x 4,2 mm

40 mm
17 x 5,5 mm

30 mm
ø 14 mm

40 mm
ø 18 mm

34 / 32 mm
13,3 x 4 mm

Verso da caixa gravada

Field
ø
Superfície

Garrison / Garrison Elegance
38,5 mm
ø 19 mm

Mais opção de gravação a pedido

Embalagem
Impressão em caixa preta
38 x 38 mm
(só possível em branco)

46

34 / 32 mm
ø 13,5 mm

Impresso na Suiça / IX.09 / 9.6917.81 / Todos os direitos Reservados

Victorinox AG, Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach-Schwyz, Switzerland, T +41 41 818 12 11, F +41 41 818 15 11, 261@victorinox.ch
SWISS ARMY KNIVES CUTLERY TIMEPIECES TRAVEL GEAR FASHION FRAGRANCES I WWW.VICTORINOX.COM

