
                                             

 

Mikov a jeho historie: 
Začátek nožířství v Mikulášovicích se datuje od roku 1794, kdy existují první zmínky o 
nožířské výrobě. Vyráběli se zde zavírací nože, nože s pevnou čepelí, příbory, břitvy a sečné 
zbraně. 
Novodobá historie firmy Mikov se datuje od roku 1948 a jeho oficiální název zněl Národní 
podnik Sandrik, nožířský průmysl, ústředí Mikulášovice. Tato firma byla složena 
z Mikulášovických firem - Ignaz Rössler, Franz Frenzel, J. Pilz, bratrů Wenzelových, 
firem z Vilémova – Drash a Novotný, firmy z Velkého Šenova F.J. Frenzel z Benešova nad 
Ploučnicí firmy Kerl a Českolipské Gebrüder Libochowitz a od roku 1951 i firmy z Mšena 
nad Nisou Wenzel Gall. 
Od 1. 1. 1955 došlo ke sloučení firem Sandrik a Kooh-i-noor (který do té doby sdružoval čtyři 
firmy z Mikulášovic  a několik firem z celé České republiky). Nový název zněl Mikov 
národní podnik Mikulášovice. 
 
Originální číšnický zavírací nůž Handy  je v celokovovém provedení  z velmi kvalitní 
 nerezové oceli typu 420 o tvrdosti 53-55 HRc, disponuje čtyřmi funkcemi, je vybaven 
 kvalitní vývrtkou, otvíračem PET lahví, otvíračem na korunkové uzávěry a kvalitní 
nerezovou čepelí – možno řezat fólie. Nůž lze využít pro rychlé a bezpečné odstranění korku 
z lahví, zátek, atd., je také vhodným společníkem na camping, táboření, grilování či využití na 
zahradě. Nůž Handy je velmi  praktický, skladný a odolný proti korozi. Na čepel nebo tělo 
nože je možné vytvořit laserem požadovaný text nebo logo. Tento nůž je dodáván mimo jiné i 
na paluby letadel firmy ČSA. Hmotnost nože je 0,098 kg, délka nože je 140 mm. Číšnický 
nůž Handy je velmi kvalitní výrobek z nožířské firmy Mikov. 
 
Zacházení s nožem: 
Při nevhodném zacházení může dojít k poškození či zničení nože. Při poškození zadejte 
opravu vždy odborníkovi, který má k manipulaci s nožem dostatečná oprávnění. Nedopusťte, 
aby bylo s nožem krouceno, páčeno či jinak nepřípustně manipulováno. Neřežte do tvrdých 
materiálů jako jsou kov, kámen, sklo apod.  
 
Bezpečnost při používání: 
Váš nůž je dobrý pomocník, je důležité se podle toho chovat. Nenechávejte ho volně ležet v 
blízkosti dětí a osob se sníženou schopností sebeovládání.  Nepoužívejte nůž po požití 
alkoholu či omamných látek. Udržujte ho stále čistý a suchý, aby nedošlo ke sklouznutí ruky a 
následnému poranění. Před použitím vždy nůž zkontrolujte, zda není poškozen nebo nejsou 
uvolněny jednotlivé komponenty. 
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OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY najdete na https://www.mikov.cz/obchodni-
podminky/ 
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAŠICH NOŽŮ, která se skládá ze šavlí, kordů,  vyhazovacích, 
kapesních zavíracích, loveckých, outdoorových, sportovních, rybářských, záchranářských, 
pracovních, kuchyňských, vojenských, řezbářských, rybiček a jiných nožů, včetně výrobků 
firmy Conmetron a NAREX najdete na stránkách www.mikov.cz 
 

  

     Společnost Mikov s.r.o. Mikulášovice 741, 407 79 Mikulášovice Vám děkuje, 
že jste si vybral náš výrobek a přejeme Vám mnoho dalších a spokojených let s naším nožem. 
 
 


