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Miecz Cold Steel Jade Lion Dagger

Kategoria:

Nr katalogowy: 88RLD
Producent: Cold Steel
Cena: 1999.00 PLN
Dostępność: Dostępny

Zobacz produkt w sklepie
Lion Gim to Wen Jian (Miecz Ucznia) przeznaczony do samoobrony, posiadający nieco więcej szyku niż praktyczne wersje
(jak nasz Gim Sword) które były przeznaczone do użycia na polu bitwy. W naszych testach jednym ruchem przecinały 10
cm bambusowe belki.

Koncepcja Strażniczego Lwa pojawiła się w Chinach ponad 1800 lat temu podczas panowania dynastii Han. Lew, groźny,
odważny, lojalny i szybki był idealnym symbolem do chronienia domu. Równie symboliczne co dekoracyjne, rzeźby tych
lwów często chroniły domy bogatych, arystokratów oraz nawet bramy Pałacu Cesarskiego i grobowców Cesarzy Chin.

Nasza seria Jade Lion podąża za tą samą obronną reputacją, łącząc ceremonialny wygląd z pełną funkcjonalnością. To
czyni je odpowiednimi dla przede wszystkim dla kolekcjonerów oraz entuzjastów sztuk walk.

Motyw czujnego Chińskiego lwa jest odlany z tzw. nowego srebra (stop miedzi i niklu) z niemal rzeźbiarską precyzją na
mocnym jelcu oraz głowicy. Wprowadza to przykuwający uwagę kontrast z nefrytową zielenią sznura oplatającego
rękojeść oraz z palisandrową pochwą pokrytą dokładnie polerowaną samé (skóra rekina) odpowiednio barwioną aby
pasowała do rękojeści. Jednak tym co najbardziej przykuwa uwagę jest ostrze. Ręcznie kute i profesjonalnie hartowane
ostrza są tworzone z najlepszej stali warstwowej. Ich wyraźny, subtelnie wirujący wzór wyraża eleganckie piękno
rzemiosła połączoego z nieporównywalną siła stali warstwowej.

Parametry produktu:
• Waga: 0,61 kg
• Grubość głowni: 6 mm
• Dł. głowni: 39,4 cm
• Stal: Stal Damasceńska
• Dł. rękojeści: 14,9 cm
• Dł. całkowita: 54,3 cm

Film: http://www.youtube.com/watch?v=-8y1Q0rA3n8&feature=related

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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