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Nóż Gil Hibben Legacy Ulu Knife And Leather Sheath

Kategoria:

Nr katalogowy: GH5074
Producent: United Cutlery
Cena: 289.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

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
Nóż Hibben Legacy Ulu to elegancka i nowoczesna wersja tradycyjnego noża ulu, używanego od czasów starożytnych.
Mistrzowie noży Gil and Wes Hibben nadal tworzą innowacyjne projekty, które same w sobie stają się legendami! Takie
jak atrakcyjny i przyjemny wizualnie nóż Hibben Legacy Ulu. Nóż zdecydowanie nie jest eksponatem! Szeroka i mocna
głownia jest niezwykle ostra, dzięki czemu można ją stawiać przeciwko każdemu zadaniu krojenia lub cięcia, zarówno w
domu, jak i na polowaniu. Głownia ze stali nierdzewnej 5Cr15 ma polerowane na lustro wykończenie, które stanowi
uderzający kontrast z czarnymi, wykonanymi z drewna pakkawood okładzinami rękojeści. Nóż Ulu jest chroniony czarną
skórzaną pochwą z mocowaniem na pasek z wytłoczonym logo Hibben'a i bezpiecznym zapięciem na zatrzask. Absolutnie
musisz go mieć w swojej kolekcji nozy Hibben'a!

Parametry produktu:
• Stal: 5Cr15
• Dł. ostrza: 17 cm
• Grubość głowni: 5 mm
• Waga: 310 g
• Pochwa: skóra
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