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Kniven som flyter 

Morakniv lanserar den nya Flytande Kniven. Ett perfekt 

verktyg för ditt äventyr, vare sig det är till fisketuren, när du 

arbetar nära vatten eller ute på vandringsturen. Flytande 

kniven är helt enkelt en Morakniv för yrkesproffs såväl som för 

fritidsutövare. 

Kniven som flyter med hjälp av sitt naturliga korkhandtag väger endast 49 gram och har ett 

1,4 mm blad av rostfritt stål. Det bladet är utformat för att kunna användas som en all-

round kniv för varje tillfälle. Kniven har detaljer och en slida av polymer i lime som gör den 

mycket synlig och lätt att lokalisera i vatten. 

”Kniven är designad att användas nära vatten eftersom den flyter om du skulle råka tappa 

den. Dessutom väger den ytterst lite vilket gör den till en utmärkt kniv att ha med på 

fjällvandringen, där varje gram spelar roll. Att använda material som exempelvis kork ger 

oss möjligheter att skapa lättare konstruktioner och i detta fall möjliggöra en kniv som 

flyter. På detta sätt kan vi tillgodose nya kundgrupper och användare inom fler segment 

över hela världen.” Säger Karolina Eriksson, Produktutvecklare på Morakniv.  

 

Om Flytande Kniven 

Flytande kniven har låg vikt och är lätt att ta med sig genom att fästa den i bältet eller på 

flytvästen med det praktiska bältesclippet. Knivslidan kan även fästas vid knapparna på 

arbetskläderna. Fästet på slidans framsida ger dig möjlighet att fästa ytterligare knivar ur 

vårt hantverkssortiment vid varandra så att du fritt kan kombinera ihop de knivar som 

passar just dig bäst. Handtaget i kork är trevligt att hålla i och leder inte kyla. 
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För mer information kontakta: 

Dennis Becker, Global Sales & Marketing Director 

E-mail:     info@morakniv.se 

Telefon:     +46 250-59 50 59 
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