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Caesar Guerini är fortfarande ett relativt
okänt märke här i Sverige även om deras vapen under några få år såldes här under namnet Carl Gustaf. Utomlands är firman dock
mycket känd och nu har Jaguargruppen börjat föra märket i Sverige. Det är den andra
största producenten av hagelgevär i Brescia
så det är ingen liten firma vi tittar på.
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Ett stycke klassisk
italiensk konst
Brescia, Italien
Här, i Caesar Guerinis toppmoderna fabrik, kombineras de legendariska
italienska vapensmedernas hantverk med den absolut senaste tekniken för att tillverka utsökt vackra vapen med enastående prestanda.
Varje hagelbock från Ceasar Guerini är ett stycke klassisk italiensk konst.
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cesar guerini invictus
-en miljon patroner!
hagelgeväret invictus från cesar
guerini är konstruerad för att
klara en miljoner patroner.

Caesar Guerinis hagelbockar är framtagna efter alla de hårda villkor som
toppskyttar och jägare ställer och
kombinerar det precisa hantverkskunnande med rigorösa toleranser och
högklassiga material som italienska
vapentillverkare är världskända för.
Från den precisa nätskärningen på
oljad tjerkessisk valnöt till den perfekta infästningen mellan trä och metall
i kombination med dagens främsta
skjutegenskaper representerar Caesar

Pris från

39.900:-

Guerinis hagelbössor det allra senaste
inom ypperlig prestanda och hållbarhet för skyttar världen över.
Det är vårt ständiga sökande efter
fullkomlighet som gör oss unika i jämförelse med övriga hagelbockar. Du
märker det i den precisa infästningen
mellan trä och metall, i träets glans
och den felfria rutnätsskärningen. Du
känner det i hårdmetalldelarnas, liksom i den perfekta balanseringen.

Alla våra hagelbössor genomgår
inte mindre än 256 kvalitetskontroller
för att garantera att vår produkt alltid
överträffar våra kunders förväntningar.
Men vi nöjer oss inte med att bara
ge våra kunder den absolut bästa produkten vi kan leverera. Det handlar
också om att hålla en kundservice på
en oöverträffad nivå. Vi strävar efter
att göra varje kund till en riktigt nöjd
kund. Det är vårt åtagande gentemot
alla våra kunder. >>
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Vapnets baskyl är konstruerad för att tåla över en miljon skott och detta pga deras lösning av "mothållet"
(det rödmarkerade i 3D bilden). På vapnet är denna
del guldfärgad.

Vi på Caesar Guerini är precis som
ni – skyttar och jägare. Vår passion för
högkvalitativa vapen och de aktiviteter man använder dem till influerar de
flesta av våra beslut.
Vårt mål är att producera bästa möjliga hagelbössa till ett pris som gör ditt
inköp till en riktigt bra investering.

Summa summarum – vi strävar ständigt efter att tillverka hagelbössor som
vi själva uppskattar att skjuta med och
vi vill dela med oss av vår passion för
gediget hantverk och högt funktionerande skjutvapen till våra kunder.
Men vår känsla för kvalitet slutar
inte där. Vi vill också kunna erbjuda
exemplarisk kundservice till var och en

som äger en Ceasar Guerini. Köper du
ett vapen från blir du en del av vår familj – och det är vårt mål att behandla
dig som en familjemedlem.
Caesar Guerini startades år 2000 av
en liten grupp dedikerade yrkesmän.
I ledningen hos Ceasar Guerini samverkar en unik kombination av teknisk

En gravör
lägger grundplåten till det
som sedan
skall graveras
in på vapnets
baskyl.
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”Built as well as a shotgun
that demands twice the
price. It will last a
lifetime.” – Philip
Bourjaily, Field
& Stream
Magazine
(USA)”
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Se filmen som
FILMKLIPP 4:08

expertis med gedigen erfarenhet av
produktion, marknad- och försäljning
inom vapenbranschen. Och det är vapen vi fokuserar på – vi är inte intresserade av att sälja kläder, vapenskåp
eller att licensiera vårt varumärke.
FOTO: Caesar Guerini
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