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Hełm United Cutlery Helm Of Dain Ironfoot z filmu Hobbit

Kategoria:

Nr katalogowy: UC3167
Producent: United Cutlery
Cena: 1690.00 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
Dain Ironfoot był jednym z największych krasnoludzkich wojowników w Śródziemiu. Jako Władca krasnoludów z Żelaznych
Wzgórz na wschodzie, gdy został wezwany poprowadził swoją armię do pomocy Thorinowi w obronie Ereboru. Jego ciężki
bitewna zbroja płytowa była zarówno piękna jak i niebezpieczna dla przeciwników. Hełm został ozdobiony motywami
dzików, w tym wypukłościami na kształt kłów na grzebieniu, o wysokiej krawędzi z poszarpaną, czerwoną krawędzią z
włosia dzika. To szczegółowe odwzorowanie kolekcjonerskie jest reprodukcją modelu cyfrowego CGI używanego w filmie
Hobbit: Bitwa Pięciu Armii. Hełm jest wykonany z podszytej skórą żywicy poliestrowej z precyzyjnie uformowanymi
detalami i kolorystyką. Jest on wystawiany stojaku z polystone i posiada certyfikat autentyczności.
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