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Rescue Tool United Cutlery M48 Kommando Pocket Rescue Tool

Kategoria:  »  Survival
Nr katalogowy: UC2860
Producent: United Cutlery
Dostępność: 29,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie

Ten kieszonkowy Rescue Tool to najprostszy i najbardziej efektywny sposób na to, aby być przygotowanym na awaryjne
sytuacje. Ma rozmiary karty kredytowej i zmieści się z łatwością w każdym portfelu. Każdy egzemplarz posiada zestaw
narzędzi na każdą możliwą okazję oraz owiniętą wokół nylonową linkę do użycia w nagłych wypadkach. Posiada również
wygrawerowane laserem słowa SOS i HELP zapisane kodem Morse’a, gdybyś musiał wezwać pomoc. Do każdego
egzemplarza dodajemy wodoodporne etui z podwójnie uszczelnionym zapięciem oraz wytrzymałym nylonowym sznurkiem
do noszenia na szyi. Narzędzie posiada: 4 ostrza do zdejmowania izolacji z kabli, 4 klucze ASE, otwieracz do butelek,
otwieracz do puszek, główkę śrubokrętu, linkę awaryjną, ostrze noża, inklinometr.

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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