
SAKO CUSTOM
Räätälöity valintojesi mukaan

Täysin uusi Sako Custom -palvelu tarjoaa sinulle ylellisimmän 
tuotelinjakokonaisuutemme, joka syntyy aina yhteistyössä 
kanssasi. Sako Custom sisältää laajan valikoiman yksilöllisiä 

yksityiskohtia aina tukeista mieleisiisi kaiverruksiin. 

Me tiedämme, että ase on paljon enemmän kuin 
pelkkä työkalu: se on heijastus siitä, kuka sinä olet.

custom.sako.fi 



KONFIGURAATTORI HELPOTTAA VALINTAASI 

BAVARIAN CARBINE

BAVARIAN

DELUXE

PRESTIGE

GRIZZLY

Sako Custom -konfi guraattori tarjoaa jopa tuhansia erilaisia yhdistelmiä, 
joilla voit luoda aseestasi juuri sinulle sopivan yksilön. Valitse itse miten
aseesi luodaan eri tukkimallien, puun laadun, kaiverrusten sekä muiden
yksityiskohtien laajasta valikoimasta.  

Laajasta kaliiperivalikoimastamme valitset juuri omiin tarkoituksiisi parhaiten
sopivan vaihtoehdon. Tukkivalikoimasta löydät puolestaan useita erilaisia 
malleja, ja valitsemasi tukin laatuluokitusta voit nostaa halutessasi perus-
mallista (standard grade) seuraavalle (high grade) tasolle tai jopa todella 
näyttävälle (exhibition grade) tasolle. Lisäksi voit valita aseeseesi upeat, 
yksityiskohtaiset kaiverrukset. Ase valmistetaan täysin sinun valintojesi 
mukaisesti taitavimpien aseseppiemme käsissä Riihimäellä.

SINUN VALINTOJESI MUKAAN



CUSTOM -KAIVERRUKSET

Sako Custom -konfi guraattori tarjoaa kolme 
näyttävää kaiverrusvaihtoehtoa aseesi kehykseen, 
pistoolinperälaattaan sekä lippaan pohjaan. Näistä 
Acanthus Leaf 2 tarjoaa lisäksi kaiverruksen lukon 
sidekappaleeseen.

ACANTHUS LEAF 1

ACANTHUS LEAF 2

AMERICAN SCROLL 1

Kaiverrusten, tukkimallin ja laadun lisäksi voit myös 
valita aseeseesi avotähtäimet, piipun pituuden, 
toivomasi laukaisukoneiston, lukkokehys- ja piippu-
materiaalin sekä pintakäsittelyn.

Valitessasi aseen kaiverruksilla, materiaaliksi on 
valittavissa kiillotettu ja mustattu hiiliteräs tai 
kiillotettu ruostumaton teräs. Kaiverruksettomaan 
aseeseen voit valita materiaaliksi mattasatiini-
pintakäsitellyn mustatun hiiliteräksen tai matta-
satiinipintakäsitellyn ruostumattoman teräksen. 

Sako Custom -konfi guraattorin luotua valintojesi 
mukaisen aseen, voit jakaa aseen tiedot sähkö-
postitse Sako Elite -kauppiaallesi. Kotisivuiltamme 
löydät vaivattomasti sinua lähimmän Sako Elite 
-kauppiaan.

MUUT VALINNAT JA TILAAMINEN

TUKIN LAATULUOKAT

Määriteltyäsi oman tukkimallisi Sako Custom -asetta
varten, valitsemme tukkivalikoimastamme kunkin 
kolmen laatuluokan parhaat tukit. Tässä käytämme 
maailmanlaajuisesti arvostettuja huippuasiantuntijoita, 
joilla on vuosien kokemus tukkiraaka-aineiden määrit-
telystä ja intohimo puun työstämiseen, jotta juuri 
sinun tukkisi edustaa oman luokkansa ehdotonta 
huippua. Voit nostaa tukkilaadun perustasosta 
(standard grade) alkaen todella näyttävään 
(exhibition grade) tasoon*.

STANDARD GRADE

EXHIBITION GRADE

HIGH GRADE

Sako Custom -konfi guraattoripalvelun lisäksi tarjoamme 
vahvan oman näkemyksen omaaville asiakkaille mah-
dollisuutta oman unelman toteuttamiseen. Mikäli olet 
kiinnostunut täysin uniikista aseesta täynnä persoonaasi 
heijastavia yksityiskohtia, tutustu Bespoke-kivääriimme.
Sako Bespoke tarkoittaa sinulle mahdollisuutta suunni-
tella täysin yksilöity ase kaiverruksineen yhdessä ase-
seppiemme kanssa. Toisin sanoen vain mielikuvituksesi 
on rajana!

Lisätietoa www.sako.fi /rifl es/sako-premium

SAKO BESPOKE

*Sopimalla erikseen tarjoamme mahdollisuutta tulla henkilökohtaisesti valitsemaan oman tukkisi
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