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Nóż Cold Steel Swift II

Kategoria:  »  Noże  »  Noże Cold Steel
Nr katalogowy: 22ABx
Producent: Cold Steel
Cena: 775,00 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

Cold Steel Swift II to elegancki, szybki i dobrze wyglądający folder wyposażony w system wspomagania otwierania,
zaprojektowany przez twórcę noży custom Andrewa Demko. Wyposażony w opatentowaną technologię Flash-Tek, Swift
zyskał zadziwiającą szybkość i płynność otwierania, nie tracąc siły, której masz prawo oczekiwać od Cold Steel i Andrewa
Demko!
Swift II wyposażony jest w piękne ostrze z powłoką DLC (Dimaond Like Coating) wyprodukowane ze stali American CTS
XHP i dobrze naostrzoną krawędź tnącą. Zmodyfikowany spear point ma wyraźne wygięcie na grzbiecie, które nie tylko
zmniejsza profil noża po zamknięciu, ale stwarza komfortowe i funkcjonalne warunki ułożenia kciuka dla dokładności i
precyzji pracy. Swift posiada także ergonomiczną rękojeść z G-10, która jest przyjemna w dotyku i łatwa w obsłudze,
zarówno bez rękawiczek jak i w nich.
NOWOŚĆ 2016 - nasze "XS" (Xtra Safe) zabezpieczenia utrzymują ostrze zablokowane w pozycji zamkniętej, działając
jednocześnie jako dodatkowy element blokujący, a nawet zwiększają poziom wytrzymałości po otwarciu! Ten niezwykle
wygodny, lekki i szybki folder, z pewnością stanie się uwielbianym narzędziem do codziennego użytku!

  Parametry produktu:
• Waga: 130 g
• Grubość: 3,5 mm
• Dł. głowni: 10,2 cm
• Dł. rękojeści: 11,8 cm
• Stal: Carpenter CTS XHP
• Dł. całkowita: 21,9 cm
• Model: StandardWWW.GOODS.P
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