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Miecz United Cutlery Heavy Metal FAKK Sword

Kategoria:  »  Miecze i szable  »  Miecze fantasy
Nr katalogowy: UC1193
Producent: United Cutlery
Dostępność: 475,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie
Ta oficjalnie licencjonowana replika miecza pojawia się w filmie Heavy Metal F.A.K.K. i jest noszona przez główną postać
Julie w jej zadaniu pomszczenia mordu swojej rodziny. Ta wysokiej jakości reprodukcja mierzy 84,3cm długości. Klinga
zrobiona jest ze stali nierdzewnej 420, podkreślona głębokim grawerowaniem i ząbkami na ostrzu. Niepospolity i
śmiercionośny wygląd zapewniają odlewane z metalu z metalu jelec i głownia z kolcami i "postarzanym" srebrnym
wykończeniem, wraz z pokrytą skórą rękojeścią. Zawiera również drewniany uchwyt do powieszenia na ścianie, certyfikat
autentyczności i kolorowy plakat 45,7cm x 61cm autorstwa Luisa Royo'a.

  Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 84,3 cm
• Dł. głowni: 45,7 cm

Od niemal 30 lat United Cutlery jest firmą przodująca w tworzeniu unikalnych i innowacyjnych produktów, które obejmują
szeroką gamę noży i mieczy, od funkcjonalnych przez repliki z filmów i gier do własnej linii mieczy fantasy. Lista
produktów jest długa i obejmuje m.in.:

• Repliki filmowe dla kolekcjonerów
• Funkcjonalne miecze do sztuki walki
• Miecze fantasy
• Noże do rzucania i rzutki
• Noże myśliwskie i outdoorowe
• Produkty do samoobrony/Noże wojskowe
• Noże składane i narzędzia
• Noże turystyczne, survivalowe i wędkarskie
• Podstawki i uchwyty na miecze
Firma Unied Cutlery znana jest na całym świecie z wysokiej jakości licencjonowanych replik produkowanych do wielkich
produkcji filmowych takich jak Władca Pierścieni czy Rambo, przedmiotów kolekcjonerskich fantasy i dużego wyboru
funkcjonalnych noży sportowych i użytkowych, tradycyjnych mieczy samurajskich, oraz unikalnych designerskich noży i
mieczy tworzonych przez Kit Rae i Gila Hibbena. Firma ciągle stara się, aby noże i miecze były najwyższymi standardami
w branży o najwyższej wartości, jakości i wydajności w rozsądnych cenach!

Wyprzedane

WWW.GOODS.P
L

http://www.goods.pl/list/1/2/Miecze_i_szable.html
http://www.goods.pl/list/1/7/Miecze_fantasy.html
http://www.goods.pl/product/description/1765/Miecz_United_Cutlery_Heavy_Metal_FAKK_Sword(UC1193).html
http://www.goods.pl

