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Cold Steel Mizutori (Crane) Wakizashi

Kategoria:

Nr katalogowy: 88CKW
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
Żuraw jest symbolem szczęścia i długowieczności, lojalności i siły, najbardziej ukochanym symbolem Japonii. Kiedy
opracowaliśmy nowy model do naszej długoletniej, światowej sławy kolekcji mieczy japońskich, czuliśmy że to jedyny
stosowny motyw. Mizutori (Crane) Wakizashi jest najwyższej jakości ostrzem o wysokiej wydajności, które zostało
zainspirowane przez dawne, praktyczne katany bitewne.

Głownia Mizutori Wakizashi wykonana została z wysokiej jakości stali węglowej 1095 i selektywnie utwardzane w glince z
widocznym hamonem. Piękne ostrze posiada ręcznie ostrzone Hamaguri z wysoko polerowanym grzbietem oraz płaską
stroną klingi. Tsuba i Menuki zostały wyposażone kultowy motyw żurawia i wysokiej jakości rękojeść pokrytą skórą ray-
skin, ciasno zawiniętą w brązowy jedwabny oplot dodający szczegółowości i piękna, które trzeba zobaczyć, by w nie by
uwierzyć.

Umieszczone w błyszczącej czarnej lakierowanej pochwie (saya), wakizashi Mizutori to wspaniały i atrakcyjny miecz, który
z pewnością stanie się ozdobą twojej kolekcji!

Dostępna jest również pasująca do wakizashi Mizutori (Crane) Katana. Równie lekka i szybka konstrukcja , wykonana z
tych samych materiałów wysokiej jakości, stanowi doskonałe uzupełnienie zestawu.

Parametry produktu:
• Waga: 796 g
• Grubość: 7 mm
• Dł. rękojeści: 16,5 cm
• Stal: 1095
• Dł. całkowita: 69,9 cm
• Dł. głowni: 53,3 cmWWW.G
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