


I Japan har den førende leverandør af 
vådbarberings produkter gennem 80 år 
været Japanske Feather.

Feather Safety Razor Company blev 
grundlagt i 1932 i byen Seki. Seki har 
gennem århundrede været det japanske 
center for produktion af de bedste samurai 
sværd og er senere kendt for sine knive.

I dag producerer Feather produkter til 
barbering og kirurgiske instrumenter. 
Feathers varemærke er de ekstremt skarpe 
blade og knive. Her er mere end 80 års 
erfaring med udvikling af blade og knive, 
hvor skarphed og kvalitet er gennemtænkt 
ned til mindste detalje. Du vil opleve 
barberblade i en skarphed, du ikke er vant til.

Fra samurai sværd til 
knivskarpe barberblade



Varenr. DER-A



WOOD HANDLE STAINLESS 
DOUBLE EDGE RAZOR 

PRODUCT ＃ WS-D2S

MADE IN 
JAPAN

Varenr. WS-D2S



Varenr. AS-D2S



 

 

 

 
 

Top professionelt barbergrej! 
- Skarpere fås det ikke!  

Fra Japanske Feather som har mere end 80 års erfaring med udvikling af barbergrej, hvor 
skarphed og kvalitet er gennemtænkt ned til mindste detalje - kan vi nu tilbyde denne eksklusive 
barberskraber på det danske marked! Feather blev grundlagt i 1932 i den japanske by Seki, der har 
været centrum for produktion af samurai sværd og knive. Feather er kendt for deres ultra skarpe 
skalpeller til det professionelle marked – og nu også for knivskarpe produkter til det private 
marked. 

Barberskraberen består af den dobbeltbladet shaver, som er poleret til en eksklusiv satin.  

Shaveren har gennemgået test efter test, for at sikre skarphed, holdbarhed og for at kunne tåle, at 
ligge i et badeværelse, med øget luftfugtighed.  

Der medfølger 5 Feather DE blade, som er udført i rustfrit stål af kulstof, for optimal kvalitet. 

 

Leveres i en eksklusiv gaveæske.  

 
 

Vejl. pris. Kr. 1495,- inkl. moms 

 

 

Varenr. AS-D2



Varenr. 800-1B



Varenr. 81-S



Rageknive, barberknive, shavetter. Der er mange navne for det samme. Det som 
kendetegner knivene fra Feather er kvaliteten og funktionaliteten. De er tænkt til 
de professionelle. Men naturligvis også til dig, der ved hvordan man håndterer en 
ragekniv.
Feather har 2 forskellige typer knive: Artist Club DX og Artist Club SS.

Artist Club SS
Håndtagets afrundede overside og klingens udskydning er afbalanceret og giver 
en barbering med en yderst blød fornemmelse. Håndtaget er fremstillet af 
kemikaliebestandigt, rustfrit stål, der er yderst smidig.

Artist Club DX
DX er den ultimative ragekniv. Håndtaget er lavet af rustfrit stål SUS316 og har en 
høj modstandskraft mod både rust og kemikalier. DX er til dig, som ønsker en direkte 
barbering – lige på huden.

Rageknive med 
udskiftelige blade



Varenr. ACD-RW

Varenr. ACD-N

Varenr. ACD-R



Varenr. ACS-RL

Varenr. ACS-RB

Varenr. ACS-RW

Varenr. ACS-RSW

Varenr. ACS-NB

Varenr. ACS-NL

Varenr. ACS-NW
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