
Karta informacyjna produktu w sklepie WWW.GOODS.PL

Data aktualizacji: 2014-01-08 16:51:01

Dynasty Forge 29`` Daimyo 1095 Katana with Bo-Hi in Mokko Cherry Theme

Kategoria:  »  Miecze i szable  »  Katany Dynasty Forge
Nr katalogowy: DF021
Producent: Dynasty Forge
Dostępność: 3873,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie
Wykuty z czystej, wysokowęglowej stali 1095, klinga jest równie wytrzymała, co piękna. Ręcznie kuta i hartowana
selektywnie przy użyciu gliny, Hamon wydobyty dzięki skrupulatnemu i tradycyjnemu ręcznemu polerowaniu
importowanymi japońskimi kamieniami wodnymi. Dokładne polerowanie ukazuje ziarnistą fakturę stali, bardzo podobną
do Nashiji Hada. Ręcznie wykuwane i polerowane Bo-Hi sprawia, że ta duża klinga jest zbalansowana i żywotna.
Wykończenia z popularnym motywem kwiatu wiśni. Tsuka owinięta Ito z japońskiego jedwabiu. Saya wykończona trwałym
czarnym lakierem, matowa.

Stal
W linii Daimyo 1095 głownie są ręcznie kute z wysokowęglowej stali 1095. Ta stal została wybrana ze względu na jej
czystość i wysoką zawartość węgla, zbliżone do idealnej Tamahagane. Jednakże, w odróżnieniu od Tamahagane, ta
nowoczesna stal jest wolna od zanieczyszczeń i jednorodna. Jako takie, głownie ze stali 1095 są silniejsze i bardziej
odporne zachowując słynną wytrzymałość krawędzi tnącej.
Kucie
Poczynając od jednego czystego kawałka stali 1095, głownia jest ręcznie kuta do uzyskania pożądanego kształtu i formy.
W rodzinie Daimyo 1095 głownie są następnie poddawane tradycyjnemu hartowaniu selektywnemu przy użyciu gliny.
Otrzymany w ten sposób biały Hamon nadaje ostrzu wyrazu.
Polerowanie
Każda głownia Daimyo 1095 jest ręcznie polerowana na japońskich kamieniach wodnych. W ciągu 60 godzin, ostrze
nabiera geometrii i jest polerowane na lustro przy użyciu dwunastu różnych gatunków kamienia. Chociaż seria Daimyo
1095 nie posiada Hada w tradycyjnym sensie, ponieważ nie są one składane podczas kucia, podczas ręcznego polerowania
wydobywana jest faktura ziaren stali. Wydobyty wzór przypomina piasek na plaży jak w tradycyjnym Nashiji Hada. Hamon
jest wykonanyw stylu Hadori, polerujacy używa kamieni Hazuya aby
Podsumowanie
Linia Daimyo 1095 jest kwintesencją Japońskiego miecza - piękna i funkcjonalna zarazem. Jest to wynikiem
skomplikowanego procesu, odkrywającego tradycyjną formę japońskiej broni w postaci ręcznie kutego ostrza, z pięknym
lustrzanym wykończeniem. Sercem tego ostrza jest wysokiej jakości stal węglowa, materiał tak czysty że nie wymaga
technik warstwowych wykorzystywanych do usunięcia zanieczyszczeń ze słabszego materiału. Seria Daimyo 1095 cechuje
się wybitną trwałością ostrza, najwyższej jakości krawędzią oraz wytrzymałością przewyższającą tradycyjne materiały. Te
wysokiej jakości katany ukazują najwyższej jakości rzemiosło i są perfekcyjnie wyważone.

  Parametry produktu:
• Dł. głowni: 73,7 cm
• Dł. rękojeści: 27,9 cm
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