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Sztylet z filmu Prince of Persia Sands of Time Dagger

Kategoria:  »  Miecze i szable  »  Miecze fantasy
Nr katalogowy: UC2679
Producent: United Cutlery
Dostępność: 540,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie
Ten wiernie odtworzony sztylet jest wierną repliką z filmu Prince of Persia - “The Sands of Time” (Książę Persji - Piaski
Czasu) z wytwórni Disneya. United Cutlery lider w produkcji wysokiej jakości replik filmowych odtworzył dokładnie sztylet
używany w filmie. Głownia wykonana ze stopu cynkowo aluminiowego pokryta runami i postarzana. Bardzo dekoracyjne
elementy rękojeści zostały szczegółowow wykonane z metalu a następnie postarzone i pokryte złoceniami z 18 karatowego
złota. Uchwyt rękojeści wykonany z twardego przezroczystego tworzywa imitującego kwarc, wewnątrz posiada piasek.
Głowica wykonana na wzór rubinu. Replika sztyletu została wykonana z najwyższej jakości materiałów oraz przy użyciu
najlepszych dostępnych technik. W komplecie drewniany uchwyt do powieszenia miecza na ścianie oraz certyfikat
autentyczności.

  Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 38,4 cm
• Dł. głowni: 20,3 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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