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Miecz Cold Steel German Long Sword

Kategoria:  »  Miecze i szable  »  Miecze, szable, rapiery  »  Miecze funkcjonalne(ostre)
Nr katalogowy: 88HTB
Producent: Cold Steel
Cena: 2399,00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

COLD STEEL jest amerykańską firmą produkującą
szeroką gamę wysokiej jakości produktów w tym noży,
mieczy, maczet, toporków i akcesoriów do samoobrony.
Nie bez powodu noże tej firmy są reklamowane
sloganem ''World's Strongest Sharpest Knives''
(najmocniejsze i najostrzejsze noże świata). Noże Cold
Steel wykonane są zwykle z bardzo dobrych gatunków
stali, posiadają mocne blokady, wytrzymałe i
ergonomiczne rękojeści, mimo długotrwałego
użytkowania nie zmieniają swych parametrów
użytkowych. Produkty tej firmy charakteryzują się
bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny.

Zobacz produkt w sklepie

German Longsword od Cold Steel jest najlepszej jakości mieczem o wysokiej wydajności dla poważnych użytkowników i
kolekcjonerów. Nowoczesna interpretacja czerpiąca inspirację z przykładów historycznych, ma sprawnie poddane obróbce
cieplnej, hartowane ostrze ze stali węglowej 1060, które jest doskonale wyważone, pięknie wypolerowane i ręcznie
ostrzone. Duży jelec S-guard i boczny pierścień ochronny oferują świetną ochronę ręki z zachowaniem zdolności
stosowania technik blokujących i zawinięć, które uczyniły sztukę walki mieczem niemieckiej szkoły tak skuteczną!

Owinięta skórą rękojeść zakończona jest ciężką stalową głowicą, która nie tylko pozwala zachować balans z długim
ostrzem, ale także służy jako silna broń sama w sobie. Spiralna konstrukcja rękojeści jest czymś więcej niż tylko dobrze
wyglądającą ozdobą; zapewnia również wygodny i pewny chwyt nawet w rękawiczkach lub rękawicach rycerskich.
Wreszcie, German Longsword jest przechowywany w grubej, prążkowanej, ręcznie szytej skórzanej pochwie z antycznymi
stalowymi i mosiężnymi wykończeniami do noszenia miecza na pasie lub szarfie.

  Parametry produktu:
• Waga: 1,55 kg
• Grubość głowni: 7 mm
• Dł. głowni: 90,2 cm
• Dł. rękojeści: 26,7 cm
• Stal: 1060
• Dł. całkowita: 116,8 cm
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