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Miecz Cold Steel Gold Lion Wakizashi Sword

Kategoria:  »  Miecze i szable  »  Katany Cold Steel
Nr katalogowy: 88ABW
Producent: Cold Steel
Cena: 2465,00 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

Katana Cold Steel Gold Lion reprezentuje samurajski "miecz codziennego użytku" noszony dla bezpieczeństwa osobistego
i obrony swego Pana, jego rodziny i domu. Znacznie lżejsza niż niektóre z naszych innych Katan, jest nie tylko szybsza, ale
też łatwiejsza i wygodniejsza do przenoszenia, kiedy jest schowana w pasie obi i noszona tak przez cały dzień.

Menuki nosi symbol japońskiego Shisa (psi smok) opiekuna lub strażnika - motyw pasujący do tego pięknego lekkiego
miecza. Mierzące niecałe trzydzieści cali, ostrze Gold Lion Katana wykonane jest z umiejętnie szlifowanej i polerowanej
stali warstwowej, ze szlifem Hamaguri, grzbietem Lori Mune i falistym hartowanym glinką hamonem. Wykonane z
czarnego żelaza Tsuba, Fuchi i Kashira - mają lśniące 24 karatowe złote akcenty liści. Rękojeść pokryta białą skórą
płaszczki, opleciona taśmą z czarnego jedwabiu.

Gold Lion Wakizashi odzwierciedla materiały, dopasowanie i wykończenie swojego większego brata pod każdym względem
z wyjątkiem rozmiarów. Równie lekkie i szybkie, wykonane z tych samych materiałów wysokiej jakości, dzięki czemu jest
znakomitym towarzyszem dla katany Gold Lion lub też pięknym samodzielnym ostrzem.

  Parametry produktu:
• Waga: 635 g
• Grubość głowni: 6 mm
• Długość: 53,3 cm
• Rękojeść: 18,4 cm
• Dł. całkowita: 71,8 cm
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