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Karambit United Cutlery Honshu Ninja Gold Stonewash Finish

Kategoria:
Nr katalogowy: UC3131
Producent: United Cutlery
Cena: 199.00 PLN
Dostępność: Wyprzedane

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!

Zobacz produkt w sklepie

Honshu kontynuuje swoją innowacyjną wizję stylową reinterpretacją swojego najlepiej sprzedającego się karambitu. Jest
w tym samym rozmiarze, kształcie oraz wadze jak oryginalny karambit Honshu z eleganckim, nowoczesnym złotym
wykończeniem.
Głownia o mocnych zakrzywieniach i ostrej krawędzi tnącej z profilem typu piercing point zapewnia głębokie przebicie.
Ergonomicznie zarysowana rękojeść posiada trzy wcięcia na palce i antypoślizgowy gumowany grip dla najwyższej
kontroli podczas używania tego zabójczego ostrza. Otwarta głowica wyposażona jest również w szpikulec do miażdżenia.
Do zestawu dołączona jest szelka na ramię pozwalająca nosić karambit pod ubraniem.

  Parametry produktu:
• Dł. głowni: 10,1 cm
• Dł. całkowita: 22 cm
• Stal: 7CR13
• Waga: 170 g

Film: https://www.youtube.com/watch?v=JN0HNtc-s-k

Wyprzedane

WWW.GOODS.P
L

https://www.goods.pl/product/description/4300/Karambit-United-Cutlery-Honshu-Ninja-Gold-Stonewash-Finish-UC3131.html
https://www.youtube.com/watch?v=JN0HNtc-s-k
https://www.goods.pl

