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Rapier Cold Steel Cavalier Rapier Sword

Kategoria:

Nr katalogowy: 88FCR
Producent: Cold Steel
Cena: 2699.00 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
Cavalier Rapier firmy Cold Steel posiada ostre, obosieczne i spiczasto zakończone ostrze, które jest zdecydowanie krótsze
i lżejsze niż klasyczny Rapier, co pozwala na znaczne zwiększenie szybkości i zwinności. Z jelcem, koszem i pierścieniami
z hartowanej stali, oferuje zdumiewająco dobrą ochronę dłoni, a jego opleciona drutem rękojeść i zbalansowana głowica
zapewniają wysoki komfort i kontrolę w walce. W komplecie z ręcznie szytą skórzaną pochwą ze stalowymi wykończeniami
i zintegrowanym hakiem do mocowania na pasie.

W połowie XVII w zwyczaj pojedynkowania się był u szczytu popularności. Faktem jest, że ta tendencja do rozstrzygania
spraw honoru za pomocą stali była tak mocna, że król Francji Ludwik XIII zabronił pojedynków w obawie przed utratą za
jej sprawą zbyt wielu ważnych dygnitarzy! Arystokraci widzieli obronę honoru za pomocą broni białej jako swój męski
obowiązek. W ten sposób zaczęły się nie tylko poszukiwania wiedzy i szkoleń u wyspecjalizowanych mistrzów miecza, ale
także odkrywanie nowych rodzajów broni, które mogą pomagać w zdobywaniu decydującej przewagi. Jeden konkretny
model zaczął zdobywać coraz większą popularność - mniejsza, lżejsza i szybsza wersja rapiera, która była łatwiejsza i
szybsza w walce. Prototyp który w końcu stał się szpadą, określany jest przez wielu po prostu jako "rapier przejściowy".

Parametry produktu:
• Waga: 1,09 kg
• Grubość: 5,1 mm
• Dł. głowni: 91,4 cm
• Dł. rękojeści: 8,3 cm
• Stal: 1055
• Dł. całkowita: 112,4 cm
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