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Szabla Cold Steel Polish Saber

Kategoria:

Nr katalogowy: 88RPS
Producent: Cold Steel
Cena: 1499.00 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
W pełni naostrzona, zwężająca się i mocno zakrzywiona głownia w szabli husarskiej Polish Saber jest w stanie zadawać
wyjątkowe cięcia, pozostając jednocześnie wystarczająco sztywną do wykonywania pchnięć.
Najnowszy dodatek do naszego asortymentu wysokiej klasy szabli jest wzorowany na przykładach polskich szabli z
początku XVII wieku. Wykorzystywane zarówno w walce konno jak i pieszo, te bojowe szable miały przerażającą reputację
nie tylko ze względu na fach bojowy w ręku polskiej szlachty, ale także dzięki fenomenalnemu potencjałowi cięcia.
Nasza interpretacja tego zaznaczającego się w historii ostrza zaprojektowana została przez miecznika Dave’a
Bakera(znanego z serii "Wykute w ogniu") i jest wykonana z poddanej fachowej obróbce cieplnej stali węglowej 1055.
Wyposażona w solidną stal, inkrustowany mosiądzem jelec oraz kabłąk jelca oraz funkcjonalny paluch umożliwia
władającemu bronią utrzymać ostrze w ciągłym ruchu, parując, tnąc i zmieniając kierunek z dużą prędkością! Z
przykuwającą wzrok skórzaną, oplecioną drutem rękojeścią, dopasowaną skórzaną pochwą i mosiężnymi inkrustacjami
pozostawionymi pustymi na potrzeby osobistego grawerowania, ten miecz wygląda równie dobrze, jak działa, i z
pewnością będzie ozdobą każdego europejskiego zbioru!

Parametry produktu:
• Waga: 1,2 kg
• Grubość: 6,3 mm
• Dł. głowni: 81 cm
• Dł. całkowita: 96 cm
• Stal: 1055
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