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Het Estrenru Rutio nrcrk op tle Resol:a

De Resol:u is genntlerni.seenl. ontler neer nel een linerlotk. Het nrcs hecli de vxtr
EÍtt?ma Rutio:o kcnmerkende uitspuringen in heitle greephellien.

Een klassiek model in een modern jasje is op zich niks
nieuws in messenland. Extrema Ratio heeft er met zUn
Resolza echter wat buzonders van gemaakt: een traditioneef mes in'tactical look'.

fle naam Resolza is afgeleid van het
l/Latiinse 'rasoria' wat zoveel betekent als scheermes. Het wordt op het
Italiaanse eiland Sardinië van oudsher
gebruikt als algemene benaming voor
een vouwmes, maar ook om een traditionele Sardiniaanse mesvorm aan te duiden. De meest verspreide uitvoering is de
Pattada. een lang. slank mes. met een iets
buikig lemmet in de vorm van een mirte
blad dat vooral door boeren en herders
werd gebruikt. Extrema Ratio heeft die
Pattada als voorbeeld genomen voor zijn
Resolza, waarbij alle traditionele elementen zo veel mogelijk behouden zijn gebleven.

De Resolza is een opvallend mes. Sober

en strak. Even groot als het origineel
(opengeklapt bilna 27 cm lang), slank
(vooral in vergelijking met de meestal
robuuste en gedrongen andere Extrema
Ratio modellen) en superlicht - het mes
weegt maar 92 gram. Dat komt vooral
door de hard-geanodiseerde aluminium
grepen. Die hebben aan beide kanten

opengevouwen.
Ondanks zijn 'tactical look' is de Resolza
een mes voor dagelijkse klusjes. Je kunt
er niet mee smeren, maar het superscher-

pe lemmet snijdt alle voorhanden etenswaren. De greep ligt prima in de hand en
de anti-corodal coating is net een beetje
stroef. Dankzij een kleine uitsparing
in de linker greep is het linerlock goed

bereikbaar. Openklappen gaat soepel.
Passing en afwerking zijn prima. Wel oppassen met het naaldscherpe puntje!

Het grootste probleem is waar je de
Resolza laat. Ingeklapt is het mes nog
steeds bijna l5 centimeter lang. Dat
gaat niet zo gemakkelijk in de broekzak.
Bovendien heeft het mes geen draagclip
terecht trouwens" want dat zou de vorm
volledig bederven. ln messenkringen zijn

tot nog toe twee oplossingen bedacht: in

Da uluninium grepen hebben geen liners, nuu :iin
met husjes tlirctt uttn elkuur ge:et. De uthlerkunt
vtn de greep loopt uit in eert srtort potrtntel.

een tasje, brjvoorbeeld het foedraal van
een zaklamp, ofin de rechte beenzak van
een werk- of outdoorbroek. Of gewoon
of tafel, want de Resolza is een plezier
om naar te kijken.
Tekst en íbto s Bus Martens
Met dank aan Chiara Gualtieri van Extrema Ratio
voor het beschikbaar stellcn van de Rcsolza.

uiteraard de voor Extrema Ratio zo kenmerkende uitsparing.

De Resolza is een linerlock vouwmes,
maar heeft geen liners. De beide aluminium greephelften zijn met busjes
rechtstreeks aan elkaar geschroefd. De
vergrendeling is een stalen inzetstuk in
de rechter greephelft. De greep is open,
zonder rugstuk. Het lemmet van de
Resolza is van N690 Bóhler staal. Het
wordt gemaakt in twee uitvoeringen.
gezwarÍ of in de afgebeelde stonewash
finish. Er zijn geen duimsteuntjes, flippers ofandere handigheidjes. De Resolza

moet gewoon met twee handen worden

De Resoltt is slunk en licht, nuur niet klein. Ing,eklupt tnect lrct nrcs ttttg sleetl.s hiinu l5 &'tltiilIL'tcr.
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