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Katana Cold Steel Gold Seagal Signature Katana Sword

Kategoria:

Nr katalogowy: 88PK
Producent: Cold Steel
Cena: 3770.00 PLN
Dostępność: Wyprzedane

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
Steven Seagal jest mistrzem sztuk walki którego nie trzeba przedstawiać. Zdobył międzynarodowe uznanie za swoje filmy
akcji, ale jego pierwszą i największą miłością jest świat sztuk walki. Z encyklopedyczną wiedzą o japońskich sztukach
wojennych, bogatym doświadczeniem z kataną, czarnym pasem(7 Dan w Aikido) i całym życiem poświęconym treningom,
wciąż jest instruktorem i konsultantem o dużym wzięciu. Czy pracując jako specjalista-technik w mieszanych sztukach
walki, czy podróżując po świecie ucząc na szkoleniach, nie ma wątpliwości że Steven jest wciąż siłą, z którą trzeba się
liczyć!

Ten japoński miecz został zainspirowany antycznym oryginałem ze zbiorów Stevena Seagala. Wyjątkowo szerokie, mocno
wygięte, dystalnie zwężane ostrze convex grind w stylu Tachi, jest wykonane ze stali warstwowej i selektywnie hartowane
z hartowanym glinką Hamonem oraz charakterystycznym spiczastym grzbietem Iori mune. Tsuba, Fuchi i Menuki
wszystkie posiadają motyw Vajra - symbolizujący siły diamentu i pioruna, a także reprezentujący oświecenie. Rękojeść jest
pokryta śnieżnobiałą samé (ray-skin) i owinięta czarnym oplotem z jedwabiu, a prosta, czarna lakierowana Saya
bezpiecznie chroni znakomite ostrze znajdujące się w środku! Ten zdumiewający i niezwykły miecz reprezentuje
najwyższy poziom produkcji pod względem jakości materiałów i wykonania.

Parametry produktu:
• Waga: 1,37 kg
• Grubość głowni: 8 mm
• Dł. głowni: 83,8 cm
• Dł. rękojeści: 33 cm
• Dł. całkowita: 116,8 cm
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