Versie 1.0 - Juli 2018

Net als iedereen die de gear draagt, is Gerber Unstoppable. Decennia van innovatie en toewijding
hebben het merk gebracht naar waar het nu staat. Welbekend als een meester in messen en tools,
zijn de probleem oplossende en levensreddende producten van Gerber ontworpen met hele specifieke
behoeften in gedachte. Vandaag de dag omvat dit veel meer dan alleen maar een mes.
Opgericht en gevestigd in 1939 in Portland, Oregon, USA, is Gerber een Amerikaans merk
waarbij haar producten een wereldwijd bereik en een brede toepassing kennen. Als het nu gaat om
een mes, multi-tool of een variant van outdoor gear, Gerber producten zijn altijd sterk,
innovatief en betrouwbaar.
In de late zomer van 2018 heeft Gerber een aantal nieuwe messen en tools op de markt gebracht
welke specifiek bestemd zijn voor de Ultralichte Hiker en dagelijks gebruik in de outdoors. In
deze, door de Nederlandse distributeur van Gerber, uitgebrachte brochure (Mikx BV), kunt u
nader kennis maken met deze New Arrivals van Gerber. Graag informeren wij u over deze messen en
tools welke stuk voor stuk echte Musthaves zijn voor iedereen die Unstoppable is.

KETTLEBELL FOLDER
31-003426 Blister

€34,90

Must have!
Dankzij het slanke profiel, comfortabel en eenvoudig te dragen in de
broekzak.

Features

Fine edge
Satin finish blade
Dual thumb studs
Coined and anodized aluminum handle scales
Frame lock

Specifications

Full Length: 8.5 in
Blade Length: 3.8 in
Blade Steel: 7Cr17MoV

Trekt weinig aandacht wanneer
het tevoorschijn wordt gehaald
voor gebruik.

VERTEBRAE COMPACT FIXED BLADE
31-003425

€39,90

Must have!
Degelijkheid en stevigheid van een
fullsize mes verpakt in een compact,
functioneel en veilig ontwerp.

Features

Full Tang Construction
Glass Filled Nylon Sheath with Belt Clip
Textured Rubberized Grip
Fine Edge
Stain Finish

Specifications

Full Length: 6.4 in
Blade Length: 2.4 in
Blade Steel: 7Cr17MoV

Mede dankzij de gewichtsbesparing van
het korte lemmet, zeer geschikt
voor de ultra-light hiker!

FLATIRON FOLDING CLEAVER
31-003476 Blister

€49,90

Must have!
Vouwbare hak/kap messen
zijn de volgende trend in de messen
industrie.

Features

Cleaver style blade
Satin finish blade
Thumb hole for one-hand opening
Machined aluminum scales
Fine edge
Frame lock

Specifications

Full Length: 8.5 in
Blade Length: 3.8 in
Blade Steel: 7Cr17MoV

Door de curve in het mes, blijven
de knokkels van de hand weg van
het te hakken oppervlak
(grote kracht).

PACK HATCHET
30-001598 Blister

€39,90

Must have!

Features

Stainless steel construction
Tall grind for optimal sharpness
Choke up ergonomics
Rubber overmold handle
Full tang
Lanyard hole
Belt carry sheath

Specifications

Full Length: 9.46”
Blade Length: 3.5”
Blade Steel: Stainless Steel
Overall weight: 20.8 oz

Het slanke profiel van deze
compacte bijl zorgt ervoor dat deze
makkelijk en comfortabel vast te maken is
aan riemen en kleinere backpacks.
Secuur en goed te controleren
gedurende het gebruik.

SPINE COMPACT FIXED BLADE
31-003424

€49,90

Must have!
Features

Full Tang Construction
Glass Filled Nylon Sheath with Belt Clip
Green Textured Rubberized Grip
Fine Edge
Stain Finish

Specifications

Full Length: 8.4 in
Blade Length: 3.7 in
Blade Steel: 7Cr17MoV

Precies wat elke outdoorsman
nodig heeft: een degelijk full tang mes
om tondel te maken, touw te snijden
of om een verpakking open te krijgen.
Het heft met rubberen laag zorgt bij
elk weertype voor een
uitstekende grip.

SUSPENSION NXT COMPACT MULTI-TOOL
31-003345 Blister

€49,90
Must have!
Features

Needle nose plier
Regular plier
Wire cutter
2.25” Fine / Serrated combination blade
Scissors
Real cross driver

Large/Medium/Small
flathead drivers
Can opener
Bottle opener
Awl
File
Ruler
Wire stripper

Specifications

Weight: 6.7oz
Closed Length: 4.25”
Open Length: 6.25”
Width: 0.55”

Evolutie van de bestselling
Gerber Suspension.
Nu met 15 tools en bovendien 25%
slanker en lichter. Lemmet is nu 25%
langer. Alle nieuwe features
staan hiernaast
weergegeven.

TRUSS FULL SIZED MULTI-TOOL
31-003304 Blister

€59,90
Must have!
Features

Needle nose plier
Regular plier
Wire cutter
2.25” Fine blade
2.25” Serrated blade
Scissors
Saw

Real cross driver
Small Medium Large flathead driver
Can opener
Bottle opener
Awl
File
Ruler
Wire stripper
Improved Sheath

Specifications

Weight: 8.4oz
Closed Length: 4.25”
Open Length 6.5”
Width: 0.66”

Met maarliefst 17 tools en
25% langer lemmet!
Ten opzichte van de NXT meer tools, voor
de nog zwaardere klussen bestemd en
bovendien voorzien van een hoes.

NOTITIES

NOTITIES

Deze catalogus wordt u aangeboden door:

Officieel distributeur:
Mikx B.V. | Rouaanstraat 31 | 9723 CC Groningen
info@mikx.nl | www.mikx.nl | Tel: +31 (0)50 318 0948

Opgericht in 1941 en gevestigd in de stad Groningen heeft Mikx B.V. zich door de jaren heen ontwikkeld tot de
toonaangevende groothandel in Nederland voor jacht-, schietsport en outdoor artikelen.

*De informatie in deze brochure is met grote zorg samengesteld. Mikx B.V. kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid in deze brochure.
De verstrekte informatie en prijzen zijn indicatief en kunnen op ieder moment zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie in deze brochure.
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