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Miecz Cold Steel Gim Sword

Kategoria:

Nr katalogowy: 88G
Producent: Cold Steel
Cena: 1570.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

Zobacz produkt w sklepie
Są dwa podstawowe miecze o prostych klingach używane w Chinach. Jeden jest dość duży i ciężki i jest znany jako Wu
Jian lub "Miecz Wojenny". Drugi jest znacznie lżejszy, nazywany Wen Jian lub "Miecz Ucznia" i początkowo był używany do
samoobrony.

Po przestudiowaniu książek i nagrań video o historii i użytkowaniu tych broni, zdecydowaliśmy się stworzyć nasz własny
godny wielu bitew Gim (Wu Jian) dla prawdziwych kolekcjonerów i osób interesujących się Chińskimi Sztukami Walk.

Głownia naszego Wu Jian jest zrobiona ze stali węglowej 1060 i mierzy 76 cm długości oraz 3,4 cm szerokości. Aby ciąć i
kroić, oba ostrza są tak samo ostre i kończą się silnym, przydatnym wierzchołkiem do dźgania. Tradycyjny jelec i głowica
są odlane z twardego mosiądzu i pasują idealnie do mocnej rękojeści z palisandru która jest jednocześnie bardzo
funkcjonalna i dekoracyjna.

Miecz Gim sprzedawany jest razem ze wspaniałą drewnianą pochwą z mosiężnym okuciem, trzewikiem i pierścieniami
która moze być noszona zawieszona na pasku lub przewieszona przez ramię.

Parametry produktu:
• Waga: 1 kg
• Grubość głowni: 6 mm
• Dł. głowni: 74,2 cm
• Dł. rękojeści: 18,4 cm
• Stal: Stal węglowa 1060
• Dł. całkowita: 94 cm
• Pochwa: Drewniana z mosiężnymi wstawkami
• Szer. głowni: 2,9 cm
• Punkt wyważenia: 6,5 cm

Film: http://www.youtube.com/v/R02HRDfyxdw&hl=en&fs=1

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.
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