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Laska młot United M48 Kommando Tactical Survival Hammer

Kategoria:

Nr katalogowy: UC2960
Producent: United Cutlery
Cena: 499.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

Zobacz produkt w sklepie

M48 Kommando Tactical Survival Hammer od United Cutlery jest wspaniałym towarzyszem pieszych wycieczek i obozów.
Z długością całkowitą prawie 95 cm służy doskonale również jako lasko do chodzenia. Oksydowana głowica ze stali
nierdzewnej 2Cr13 z łatwością zmiażdży prawie wszystko. Na sztychu zamocowana jest głowica, która z jednej strony
zakończona jest defensywnym młotem, a z drugiej zakrzywionym szpikulcem, co sprawia, że broń może służyć jako
efektywne narzędzie do rozbijania oraz jako młot defensywny, będąc przy tym w pełni funkcjonalna jako laska do
chodzenia. Sztych wykonany z 30% włókna szklanego jest prawie niezniszczalny, głowica przytwierdzona za pomocą
metalowych śrub.

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 95 cm
• Waga: 1,42 kg

Film: https://www.youtube.com/watch?v=mftFHuRbhjQ&list=UU2oAiWeJvtyywDLdo53WNOg
Film: https://www.youtube.com/watch?v=_gIOFE5buuM&list=UU2oAiWeJvtyywDLdo53WNOg

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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