
Karta informacyjna produktu w sklepie WWW.GOODS.PL

Data aktualizacji: 2014-09-20 08:42:02

Nóż United Cutlery SOA Combat Bowie Devere Signature Limited Edition

Kategoria:  »  Noże
Nr katalogowy: UC2839
Producent: United Cutlery
Dostępność: 94,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie

Command Sergeant Major Donald DeVere był doskonałym członkiem sił specjalnych. W 1966 i 1967 roku służył w
legendarnym oddziale MACVSOG, będącym prekursorem dzisiejszych oddziałów specjalnych. DeVere jako dowódca
jednostki rozpoznawczej RT Oregon, doprowadził swoją drużynę do perfekcji, a następnie prowadził ich przez wiele
docelowych obszarów Laosu, gdzie przeprowadzili niezliczone operacje rozpoznawcze. DeVere i tacy jak on żołnierze sił
specjalnych są legendami wielu przerażających historii opowiadanych przez członków operacji specjalnych, będących
członkami naziemnych akcji oddziału MACVSOG.
Ten oficjalnie licencjonowany nóż posiada duże ponad 21 cm ostrze ze stali nierdzewnej AUS-6, niezwykle ostre. Rozmiar
ostrza sprawia, że nóż może z łatwością posłużyć jako maczeta, przedzierając się przez gęste puszcze. W zestawie
wytrzymała nylonowa pochwa.

  Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 34,9 cm
• Dł. głowni: 21,5 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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