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Nóż United Cutlery Sting Ray Dive Knife Black With Sheath

Kategoria:

Nr katalogowy: UC0247B
Producent: United Cutlery
Cena: 59.00 PLN
Dostępność: Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie

Jeśli szukasz najlepszego dostępnego noża do nurkowania, to możesz zakończyć swoje poszukiwania na nożu Sting Ray od
United Cutlery. Ostrze wykonane jest z jednego kawałka litej stali nierdzewnej AUS-6 z czarnym pokryciem, do połowy
ząbkowane, zakończone jest rękojeścią z otworami dla pewnego chwytu z uczuciem lekkości w dłoni. Częściowo
ząbkowane ostrze zapewnia szybkie piłowanie prawie każdej rzeczy, jaką napotkasz. W zestawie czarna, odporna pochwa
ABS z mechanizmem szybkiego dobywania noża dla błyskawicznego i łatwego dostępu do niego w sytuacjach zagrożenia
życia. Otwór na odprowadzanie wody pozwala na wylewanie się wody z pochwy, tak aby nóż nie uległ szybkiej korozji.
Może być noszona na dołączonych gumowych paskach na ramię lub nogę i na pasie.

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 14,3 cm
• Dł. ostrza: 10,2 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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