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Nóż United Cutlery Gil Hibben Old West Bowie

Kategoria:  »  Noże  »  Noże Gil Hibben
Nr katalogowy: GH5013
Producent: United Cutlery
Dostępność: 435,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie
Ostrze wykoanne ze stali nierdzewnej 420, rękojeść z drewna.
Ten nóż to prawdziwa kopia typowego noża Bowie z lat trzydziestych XIX wieku. Historia Bowie zaczyna się na mieliznach
rzeki Mississippi w Natchez w stanie Mississippi 19 września 1827 roku. Bójka, w którą zaangażował się pułkownik James
"Jim" Bowie, będąc postrzelonym i ugodzonym nożem, została przez niego wygrana poprzez zabicie majora Norris'a
Wright'a i zranienie Alfreda Blancharda czymś, co świadkowie opisali jako "wielki nóż rzeźnicki". Ta i inne historie o
zdolnościach Bowie'ego w posługiwaniu się nożem sprawiły, iż coś co znamy dziś pod nazwą nóż "Bowie" cieszy się
powszechną popularnością.

  Parametry produktu:
• Dł. głowni: 35,6 cm
• Dł. całkowita: 50,5 cm
• Grubość głowni: 6 mm
• Waga: 0,97 kg

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!
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