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Miecz United Cutlery USMC Blackout Combat Tanto Sword With Nylon Sheath

Kategoria:

Nr katalogowy: UC3157
Producent: United Cutlery
Cena: 199.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

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
Doskonale łączący tradycję i innowacyjność, oficjalnie licencjonowany miecz USMC "Blackout" Combat Sword jest
niezaprzeczalnie nowoczesnym wzorem znanego i sprawdzonego przez czas miecza USMC. Głownia typu tanto wykonana
została ze stali nierdzewnej AUS-6 o czarnej, klasycznej powłoce z antyrefleksem, powiększonym zbroczem, częściowym
ząbkowaniem i symbolem "USMC", który oldschoolowi miłośnicy marynarki wojennej znają i kochają. Sprawdzony design
Blackout Sword ciągle udowadnia swoja skuteczność na polu bitwy i w prowincjonalnej głuszy po dzień dzisiejszy.
Rękojeść przearanżowana w celu zaspokojenia wymagań taktycznych i wyzwań survivalowych współczesnej epoki,
formowana wtryskowo jest wyjątkowo wytrzymała i posiada teksturowany gumowany uchwyt. Rękojeść zakończona
stalowym wybijakiem.

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 71 cm
• Dł. głowni: 50,5 cm
• Grubość głowni: 3,5 mm
• Szer. głowni: 3,1 cm
• Waga: 590 g
• Stal: AUS-6
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