Karta informacyjna produktu w sklepie WWW.GOODS.PL
Miecz Kit Rae Amonthul, Sword Of Avonthia
Kategoria: » Miecze i szable » Miecze fantasy

Nr katalogowy: KR0069A
Producent: United Cutlery
Cena: 629,00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie
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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.:
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• 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
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Najnowszy model z kolekcji Swords of Ancients! Amonthul jest trzecim mieczem Avonthia. Został on dobyty przez Sarafela,
jednego z trzech synów starożytnego króla Avonthiana (z mitologii Swords of the Ancients). Rękojeść jest zdobiona
oramentami i metalowym jelcem z symbolami ognia stworzenia, owinięta brązową skórą z głęboko grawerowaną, solidną
metalową głowicą. Głownię zdobią metalowe ornamenty, z wygrawerowanymi symbolami dwóch strzał - jedna skierowana
ku koronie królewskiej, druga do końca ostrza, reprezentując obowiązywanie reguł króla Avonthiana. Ściśle ograniczony
do 2000 sztuk na całym świecie i opatrzony numerami seryjnymi! Pierwsze 600 mieczy będzie zawierało autorski
drukowany plakat ręcznie podpisany przez Kita Rae oraz certyfikat autentyczności.
Parametry produktu:
• Dł. głowni: 78 cm
• Dł. całkowita: 101 cm
• Waga: 2,17 kg
• Grubość głowni: 5 mm

Data aktualizacji: 2019-03-20 19:42:01

