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Cold Steel Ribbed Shell Swept Hilt Rapier

Kategoria:

Nr katalogowy: 88CHR
Producent: Cold Steel
Cena: 1830.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

Zobacz produkt w sklepie
Według większości historyków, rapier wśród mieczy pojawił się pod koniec wieku XIV i rządził prawie całą Europą do
końca XVI wieku poza Hiszpanią, gdzie przetrwał do XVIII wieku. Przyczyna długiego panowania wśród cywilów jako broń
do samoobrony i pojedynków może być skoncentrowana w dwóch głównych zaletach.
Pierwszą jest długie, smukłe, obusieczne ostrze, które doskonale spisywało się podczas zadawania kłutych ran z dużej
odległości lecz zachowywało zdolność zadawania cięcia. Po drugie, wciąż rozwijająca się rękojeść z pierścieniami,
sztabkami, jelcami, muszlami i ostatecznie dzwonami zawile zdobionymi oferowały wspaniałą ochronę (szczególnie teraz,
gdy uzbrojona rękawica była odrzucona) dłoni i przedramienia ręki trzymającej rapier.
Niestety, mimo iż nigdy nie okazał się nieefektywny czy przestarzały, rapier ostatecznie poddał się nowej modzie i ustąpił
miejsca pojawiającej się szpadzie. Szczęśliwie, Cold Steel zdecydował się przywrócić Rapier z jego własną interpretacją,
zaprojektowaną przez Dave'a Baker'a. Długie, wąskie ostrze jest w całości zaostrzone i pięknie wypolerowane, z
pojedyńczym, długim płazem w części forte (mocnej) by zapewnić perfekcyjną równowagę. Rękojeść również
odzwierciedla to, co najlepsze w kunszcie oraz modne materiały od stali nierdzewnej cechującej klasyczną, prążkowaną
muszelkę i wielorakie sztabki, jelce oraz osłonę na kości śródręcza dla niezrównanie mocnej ochrony. Rękojeść wykonana
z drewna, pokryta drogą, czarną, skórą płaszczki i opleciona dekoracyjną linką stalową, kończy się mocno prążkowaną
głowicą, która daje przeciwwage dla długiego ostrza Rapiera.

Parametry produktu:
• Dł. ostrza: 105,4 cm
• Dł. całkowita: 128,3 cm
• Stal: 1055
• Waga: 1,23 kg
• Dł. rękojeści: 22,9 cm
• Pochwa: skóra

Film: http://www.youtube.com/watch?v=nITldg2dOVk&feature=related

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.
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