
Karta informacyjna produktu w sklepie WWW.GOODS.PL

Data aktualizacji: 2014-03-13 10:27:01

Kit Rae Avoloch Mithrodin Sword z autografem

Kategoria:  »  Miecze i szable  »  Miecze fantasy
Nr katalogowy: KR0038
Producent: United Cutlery
Dostępność: 570,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie
Miecz Enethii, wojownik Mithrodin w służbie Wielkiego Królestwa które walczyło z Mrocznym. Wykuty przez mrocznego
elfa Tethietola, z wygrawerowanym na klindze "Avoloch nie podda się niczemu poza prawdą", w Anglekalicznych runach.
Słowo Avoloch pochodzi z antycznego języka Thant i było to określenie używana w odniesieniu do klasy wojowników
Mithrodin, co się tłumaczy jako "stalowy żołnierz". Avolocha cechują trzy klingi z nierdzewnej stali 420J2 (tępo
zakończone), wygrawerowane runy, części metalowej rękojeści odlane z dbałością o najdrobniejsze szczegóły wraz z
"antycznym" wykończeniem oraz klinga i uchwyt rękojeści owinięte prawdziwą skórą. Zawiera certyfikat autentyczności
oraz plakat z odręcznym autografem. Klinga 62.2 cm. Całość 111.1 cm.

  Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 112 cm
• Dł. głowni: 63 cm
• Szer. głowni: 7,5 cm
• Grubość głowni: 4,8 mm
• Waga: 2 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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