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Exotath Kit Rae

Kategoria:

Nr katalogowy: KR0030
Producent: United Cutlery
Cena: 699.00 PLN
Dostępność: Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie

Słynny artysta fantasty i projektant broni Kit Rae oferuje kolejny projekt z jego epickiej mitologicznej opowieści "The Tale
of the Swords of the Ancients and Other Blades of Power." Jest to Exotath, który dawał temu kto go dzierżył możliwość
patrzenia w przyszłość, a tym samym wielką przewagę w bitwie. Exotath mierzy 113.7 cm w całości i cechuje go
uderzająca, odlana z dbałością o najdrobniejsze szczegóły metalowa rękojeść z antycznym wykończeniem i uchwytem
owiniętym prawdziwą skórą. Klinga o długości 73cm wykonana jest z nierdzewnej stali 420 JS i zaakcentowana głebokim
zbroczem i mocowaniem klingi owiniętym skórą. Ten przedmiot zawiera również certyfikat autentyczności oraz plakat
włąsnoręcznie podpisany przez samego Kita Rae. Kolejne wspaniałe dzieło tego mistrza!

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 113.7 cm
• Dł. głowni: 73 cm
• Waga: 2,3 kg

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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