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Maczeta United Cutlery Honshu Boshin Kukri

Kategoria:

Nr katalogowy: UC3241
Producent: United Cutlery
Cena: 449.00 PLN
Dostępność: Dostępny

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
Maczeta Honshu Boshin Kukri firmy United Cutlery. W mieście pojawił się nowy Boshin…
W ciągu zaledwie kilku lat niezwykła linia Honshu Boshin osiągnęła międzynarodową renomę i uznanie, zyskując tysięczne
rzesze fanów. Od taktycznych fanatyków ostrzy po zagorzałych wielbicieli starożytnego japońskiego miecza, miłośnicy
ostrzy wszystkich typów dzielą wspólną miłość i szacunek dla mieczy i noży serii Boshin, chwaląc ich wyjątkowe
połączenie tradycji i innowacji, stylu i funkcji. Legendarny nepalski kukri jest najnowszym historycznym ostrzem
poddanym transformacji w Boshina. Podobnie jak w przypadku katany, wakizashi i bowie, Honshu odmładza i redefiniuje
tę wielowiekową odmianę maczety, dostosowując ją do unikalnych wyzwań współczesnej walki i przygody na świeżym
powietrzu. W komplecie czarna skórzana pochwa.

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 50 cm
• Dł. głowni: 33,7 cm
• Dł. rękojeści: 15,8 cm
• Grubość głowni: 5 mm
• Waga: 690 g
• Stal: 7Cr13
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