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Shikyo Forged Katana 1045 Carbon

Kategoria:  »  Miecze i szable  »  Katany - inne
Nr katalogowy: UC2585
Producent: United Cutlery
Dostępność: 680,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie
Kolekcja United Black oferuje kolejny niesamowity przykład japońskiej katany. Jest to katana Shikyo (po japońsku śmierć).
Ten miecz mierzy 109.5 cm i cechuje go wypolerowana na połysk klinga długości 74.9 cm, z bohi, ręcznie wykuta z
wysokowęglowej stali 1045. Trzpień klingi obdarzony jest ekskluzywną pieczęcią którą można znaleźć wyłącznie na
mieczach United Black. Rękojeść wykonano z czarnej skóry rekina oraz specjalnego skórzanego oplotu zaakcentowanej
mosiężnym menuki oraz specjalnie zaprojektowanym odlanym z metalu jelcem i głownią. Ten przedmiot wyposażony jest
w dopasowaną, drewnianą pochwę, w komplecie materiałowy pokrowiec wraz z kolekcjonerskim medalionem. 109.5 cm
całość. 74.9 cm klinga.

  Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 109,5 cm
• Dł. klingi: 74,9 cm

Od niemal 30 lat United Cutlery jest firmą przodująca w tworzeniu unikalnych i innowacyjnych produktów, które obejmują
szeroką gamę noży i mieczy, od funkcjonalnych przez repliki z filmów i gier do własnej linii mieczy fantasy. Lista
produktów jest długa i obejmuje m.in.:

• Repliki filmowe dla kolekcjonerów
• Funkcjonalne miecze do sztuki walki
• Miecze fantasy
• Noże do rzucania i rzutki
• Noże myśliwskie i outdoorowe
• Produkty do samoobrony/Noże wojskowe
• Noże składane i narzędzia
• Noże turystyczne, survivalowe i wędkarskie
• Podstawki i uchwyty na miecze
Firma Unied Cutlery znana jest na całym świecie z wysokiej jakości licencjonowanych replik produkowanych do wielkich
produkcji filmowych takich jak Władca Pierścieni czy Rambo, przedmiotów kolekcjonerskich fantasy i dużego wyboru
funkcjonalnych noży sportowych i użytkowych, tradycyjnych mieczy samurajskich, oraz unikalnych designerskich noży i
mieczy tworzonych przez Kit Rae i Gila Hibbena. Firma ciągle stara się, aby noże i miecze były najwyższymi standardami
w branży o najwyższej wartości, jakości i wydajności w rozsądnych cenach!
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