
Ichiban is de nieuwste, meest revolutionaire bonsai multi gereedschap ontworpen,
vormgegeven en getest door Marco Invernizzi en handgemaakt door Masakuni in Japan.

Waarom zal op korte termijn Ichiban wereldwijd het meest gebruikte bonsai gereedschap worden.

1) Het innovatieve en ergonomische vormgeving helpt de gebruiker om een betere en een meer comfortabele houding
aan te nemen en ontlast de rug, schouder en elleboog, zodat hij langer en prettiger kan werken.
2) Hij weegt iets minder dan een doorsnee stuk gereedschap welke te koop is, maar in je hand zorgt de vormgeving er
voor dat het 50 % lichter aanvoelt.
3) Zeven stuks gereedschap zitten gezamenlijk in de Ichiban, dit zorgt ervoor dat je sneller en meer geconcentreerd
aan je boom kan werken.
4) Ichiban is een schaar voor scheuten, een schaar voor kleine takken, een schaar voor lange takken en wortels, een
draad tang, een beitel, een hamer en een tang. twee Ichiban schaar bladen zijn speciaal ontwikkelt en speciaal vorm-
gegeven. deze zijn vier maal sterker dan gewone bladen en deze maken het mogelijk om jin’s te creeren, shari, takken
te buigen en aluminium draad en takken te knippen; zelfs tot 4 mm dikte (zie instructies).
5) De twee Ichiban bladen zijn ook 20 % langer dan gebruikelijk gereedschap, dit zorgt ervoor dat je op plekken kan komen
wat eerder niet mogelijk was, dit draagt er aan bij dat je met je handen niet aan kwetsbare stukken hoeft te geraken.
6) Ichiban is handgemaakt duit de best mogelijke materialen die beschikbaar zijn door de beste metaalbewerkers welke
Masakuni wereldleider maken op dit gebied al voor drie generaties lang. Als men er goed voor zorgt is Ichiban gega-
randeerd roestvrij. Bij aanschaf van Ichiban wordt er een cleaner meegeleverd welke er voor zorgt dat de bladen vrij
van residu blijven.
7) De speciaal ontwikkelde grip in combinatie met de rubberen coating zorgt ervoor dat man en vrouwen, eigenlijk ie-
dereen die zorg draagt voor zijn eigen handen, dat men pijnloos kan werken en zonder vorming van eelt.
8) Om ervoor te zorgen dat Ichiban persoonlijk is en niemand ze steelt is er een plek gecreëerd waar je eigen initialen,
naam of merk op aan kan brengen, zo als iemand nu probeert een Ichiban toe te eigenen is dit omdat hij of zij niet
zonder een Ichiban kan!
9) Als een normale schaar valt, komt het regelmatig voor dat de punt afbreekt, dit zorgt ervoor dat ze nagenoeg onbruikbaar
is geworden. Dezelfde punten van Ichiban zijn vormgegeven om ze onbreekbaar te maken, als Ichiban valt is er 80 % kans,
vanwege haar gewicht, dat ze valt op het ronde blad in plaats van het puntige blad. De bladen zijn beide verschillend ont-
wikkelt teneinde verschillende werkzaamheden te kunnen verrichten, zoals het verwijderen van schors enz.
10) Zijn vormgeving is ernaar dat bij het in je broekzak wegstoppen geen draden e.d. worden losgetrokken; het trekt
nog sneller en makkelijker dan een cowboys pistool.
11) Met Ichiban is het probleemloos om deze gezamenlijk vast te hoden met een stuk draad, als je hand opendoet  zal
de Ichiban 180 graden draaien en zorgt ervoor dat je duim, wijs en middelvinger vrij zijn om te bedraden, mede door
zij gewicht en vormgeving zal je probleemloos je aluminium of koperdraad aan kunnen brengen.
12) Ichiban wordt geleverd in een handgemaakte houten box welke aan de binnenzijde voorzien is van zijde, deze box
wordt vervaardigd door de timmerman welke ook werkzaam is voor de Japanse keizer. Ichiban is het ideale cadeau voor
iedereen die kwaliteit en plezier combineert met bonsai.
13) Eenmaal Ichiban aangeschaft, kan men lid worden van de ICHIBAN CLUB, deze site is speciaal ontwikkeld om alle ge-
bruikers over de wereld samen te brengen, om bruikbare tips, updates en advies te verkrijgen van Marco Invernizzi zelf.
14) Ichiban is niet alleen voor experts, Marco’s heeft in de jaren aan velen duizenden mensen les gegeven over alle vijf
continenten; alle bonsaisten zijn verschillend in eigen mogelijkheden en ervaring, techniek en stijl en karakter; denkend
aan allen, bieden wij aan de grootste, meest revolutionaire ontwikkeling van de afgelopen honderd jaar in bonsai:
ICHIBAN, ALL IN ONE, ONE FOR ALL!

www.ichiban.it


