
Karta informacyjna produktu w sklepie WWW.GOODS.PL

Data aktualizacji: 2014-11-12 08:24:01

Zestaw survivalowy M48 Kommando 24-Pc. Ultimate Survival Kit

Kategoria:  »  Survival
Nr katalogowy: UC2849
Producent: United Cutlery
Dostępność: 164,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie

Zestaw specjalnie dobranych narzędzi przez ekspertów survivalu. Każde z narzędzi ma swoje zastosowanie w określonej
sytuacji. Do zestawu dołączona jest broszurka survivalowa w języku angielskim. Całość zapakowana w nylonowy
pokrowiec zamykany na wodoodporny suwak.
W sklad zestawu wchodzą m.in:
• narzędzie wielofunkcyjne - multitool
• krzesiwo z blaszką do krzesania iskier
• gwizdek ratowniczy
• folia survivalowa
• latarka
• piła ręczna
• lusterko sygnałowe
• bandana
• zapałki - sztormówki
• zestaw do łowienia ryb
• drut do robienia sideł
• pokrowiec odporny na warunki atmosferyczne
• waciki do rozpalania ognia
• wytrzymała linka
• mini poradnik survivalowy

  Parametry produktu:
• Wymiary: 12x16 cm

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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