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Miecz Barda z filmu Hobbit The Sword of Bard the Bowman

Kategoria:

Nr katalogowy: UC3264
Producent: United Cutlery
Cena: 1099.00 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
Miecz Barda Łucznika z filmu Hobbit. Miecz Barda Łucznika jednego z najbardziej biegłych łuczników wsród ludzi,
strażnika ostatniej Czarnej Strzały z Dale, którą zabił wielkiego smoka Smauga podczas ataku na Lake-town. Bard
następnie walczył u boku elfów i krasnoludów przeciwko armiom Azoga w bitwie Pięciu Armii. Zebrał siły, by poprowadzić
główną obronę przeciwko orkom i trollom w ruinach starożytnego Dale, dzielnie dzierżąc swój miecz w zwycięstwie nad
wrogiem. Miecz Barda Łucznika posiada jelec z motywami dawnego miasta Dale, głowicę w kształcie bliźniaczych główek
ptaków i skórzany oplot rękojeści z zachodzącym na siebie wzorem łuski. Głownia ze stali nierdzewnej, wytrawiana. W
komplecie drewniany uchwyt z motywami miasta Dale do powieszenia miecza oraz certyfikat autentyczności.

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 97,5 cm
• Dł. głowni: 73 cm
• Waga: 1,68 kg
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