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Miecz United Cutlery Samurai 3000 Katana - Black

Kategoria:  »  Miecze i szable  »  Samurajskie ozdobne
Nr katalogowy: UC1258B
Producent: United Cutlery
Dostępność: 388,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie
Samuraj 3000 roku to mistrz zaawansowanej technologii walki i broni, jego główną bronią jest miecz z plazmy, stworzony
przez najlepszej klasy mistrzów, znających sekretną formę fizyki. UC1258 & UC1259 posiadają wygrawerowany na
gardzie, w ich sekretnym języku, samurajski kodeks sprawiedliwości, usług i honoru. Rękojeść wykonana jest z dokładnie
maszynowo obrobionych części. Pochwa zamyka się przy rękojeści i może być otworzona tylko przez wciśnięcie ukrytego
przycisku. Ostrze jest ostre, w pełni funkcjonalne, wykonane ze stali nierdzewnej. Dostępny w 2 wersjach: z ostrzem
czarnym(UC1258B) lub srebrnym(UC1258).

  Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 95 cm
• Dł. klingi: 70 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!
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