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Nóż Hibben Arizona Bowie Knife And Sheath

Kategoria:

Nr katalogowy: GH5088
Producent: United Cutlery
Cena: 455.00 PLN
Dostępność: Dostępny

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 typu bowie Hibben Arizona. Niezwykły producent noży Gil Hibben nadal projektuje wyjątkowe noże, ponieważ nikt
nie zna noży lepiej niż on! Jego nóż Arizona Bowie ma wyjątkowo niski profil dzięki smukłej konstrukcji głowni. Idealny do
krojenia i penetrowania. Nóż posiada głownię ze stali nierdzewnej 5Cr15 typu clip point. Satynowy jelec ze stali
nierdzewnej. Ergonomiczna rękojeść wykonana jest z czarnej micarty, głowica ze stali nierdzewnej z satynowym
wykończeniem i otworem na linkę. Nóż bowie w komplecie posiada czarną skórzaną pochwę z mocowaniem na pasek.

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 39,4 cm
• Dł. głowni: 25,4 cm
• Stal: 5Cr15
• Szer. głowni: 4,1 cm
• Grubość głowni: 4,5 mm
• Waga: 490 g WWW.G

OODS.P
L

https://www.goods.pl/product/description/4942/Noz-Hibben-Arizona-Bowie-Knife-And-Sheath-GH5088.html
https://www.goods.pl

