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Nóż United Cutlery Tailwind G-10 Folder Drop Point

Kategoria:  »  Noże
Nr katalogowy: UC2610
Producent: United Cutlery
Dostępność: 110,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie
Te najlepszej jakości i wysokiej technologii noże sprężynowe wyposażone są w szybki mechanizm otwierania Tailwind,
który jest niezwykle lekki i prosty w użyciu. Projekt noża cam/spring pozwala na utrzymanie go w bezpiecznej, zamkniętej
pozycji. Kiedy któraś z 2 zaczep zostanie obrócona na zewnątrz o ok.30stopni, Tailwind natychmiast obróci ostrze do
pełnej otwartej i zablokowanej pozycji. Ergonomiczne Teflonowe zawiasy na osi ostrza umożliwiają przeprowadzenie tej
akcji w sposób płynny i niezwykle szybki. Nóż posiada dający się odwrócić klips na kieszeń dla wygodnego przenoszenia.
UC2610 - ostrze gładkie
UC2610S - ostrze ząbkowane

  Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 19,4 cm
• Dł. ostrza: 7,6 cm
• Ostrze: gładkie

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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