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Buława Azoga z filmu Hobbit - Mace of Azog The Defiler

Kategoria:

Nr katalogowy: UC3015
Producent: United Cutlery
Cena: 1369.00 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
Uważany za zabitego w wielkiej bitwie między orkami i krasnoludami, Azog Plugawy, pojawił się znowu, i nie zatrzyma się
przed niczym, aby dopaść i zabić Thorina Dębową Tarczę. Podstawową bronią Azoga jest jego wojenna buława.
Prymitywna i brutalna, ale skuteczna broń.
Buława była wykonana z drewna, skóry, linki i kutej nie polerowanej stali. Wygląd repliki jest oparty na oryginalnym
filmowym egzemplarzu. Jest wykonana z żywic wzmocnionych wewnątrz stalową konstrukcją, wiernie oddaje wykończenie
filmowego egzemplarza. W komplecie uchwyt ścienny i certyfikat autentyczności.

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 101 cm
• Dł. obucha: 32,5 cm
• Waga: 5,7 kg
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