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Świecący Kostur Gandalfa Szarego - LOTR Illuminated Moria Staff Of Gandalf

Kategoria:

Nr katalogowy: UC3328
Producent: United Cutlery
Cena: 1199.00 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
Kostur czarodzieja Gandalfa Szarego był bardzo potężnym talizmanem i narzędziem, dzięki któremu mógł wykorzystywać
swoje potężne siły. Ta długa, drewniana laska miała koronę ze skręconych korzeni i runy wyryte na bokach. Kiedy Drużyna
Pierścienia potrzebowała światła, aby znaleźć drogę w ciemnych jaskiniach Morii, Gandalf umieścił świecący magiczny
kryształ w koronie kostura i rozświetlił ciemności. To właśnie w Morii Gandalf napotkał Zmorę Durina, wielkiego Balroga.
Gandalf użył swej mocy za pośrednictwem swojego kostura, aby bronić swoich towarzyszy przed płonącą bestią,
wykorzystując ją do zerwania mostu w Khazad-dûm! Ta szczegółowa replika wykonana z żywic(polyresin) jest reprodukcją
rzeczywistego rekwizytu filmowego używanego w filmie Władca Pierścieni - Drużyna Pierścienia. Każda sztuka jest
indywidualnie numerowana, w komplecie certyfikat autentyczności.

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 167 cmWWW.G
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