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Włócznia United Cutlery Colombian Survival Spear 5 Ft

Kategoria:

Nr katalogowy: UC3103
Producent: United Cutlery
Cena: 429.00 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
Włócznia Colombian Survival została zaprojektowana aby sprostać wymaganiom potężnych wojowników. Aby dotrzymać
wojownikowi kroku, włócznia musi być wytrzymała, a także ostra na tyle żeby przebić każdy obiekt. Włócznia Colombian
Survival została wyposażona w grot ze stali wysokowęglowej SK5. Włócznia ta może byc używana na różne sposoby, ale
zawsze wykona swoją pracę! Zestaw zawiera wytrzymały, czarny nylonowy pokrowiec na grot z zamknięciem na zatrzaski.
• grot ze stali węglowej SK5
• Gruba, odporna na uderzenia rękojeść z tworzywa
• Zawiera wytrzymały nylonowy pokrowiec na grot
• mierzy 153.5 cm po zmontowaniu

Parametry produktu:
        ▪ Dł. głowni: 20,5 cm
        ▪ Dł. całkowita: 153,5 cm
        ▪ Waga: 1,32 kg
        ▪ Stal: SK5

Film: https://www.youtube.com/watch?v=I0Kf56GJihI
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