
Karta informacyjna produktu w sklepie WWW.GOODS.PL

Data aktualizacji: 2023-03-14 22:12:01

Nóż survivalowy Hibben Survivor Bowie and Sheath

Kategoria:

Nr katalogowy: GH5026
Producent: United Cutlery
Cena: 499.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

Zobacz produkt w sklepie
Nóż survivalowy typu bowie blisko nawiązujący do pierwszych modeli bowie(w tym Rambo III) projektu Gila Hibbena.
Hibben Survivor Bowie to wszechstronny "wojownik dżungli". Ten masywny nóż oferuje ponad 25cm ostrza ze stali AUS-6
z zębami na grzbiecie głowni. Rękojeść z micarty zapewnia solidny, ergonomiczny uchwyt. Stalowy polerowany jelec i
głowica chronią dłoń z obu stron rękojeści. Otwory w głowicy i jelcu pozwalają na mocowanie noża jako grotu włóczni. W
komplecie skórzana pochwa oraz certyfikat autentyczności.

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 39 cm
• Dł. ostrza: 26 cm
• Grubość ostrza: 6 mm
• Waga: 730 g
• Stal: AUS-6
• Rękojeść: micarta
• Szer. głowni: 4,7 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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