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Miecz Cold Steel Cinquedea Sword

Kategoria:

Nr katalogowy: 88CDEA
Producent: Cold Steel
Cena: 869.00 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
Szerokie, sztywne ostrze do cięć i pchnięć, które może być wprowadzone do gry w nawet w ciasnych pomieszczeniach
zadając śmiertelne rany! Nasza interpretacja Cinquedea jest wykonana z poddanej fachowej obróbce cieplnej stali
węglowej 1055 z wysoce grawerowanym jelcem i głowicą oraz ręcznie rzeźbioną rękojeścią z drewna różanego. Cinquedea
jest sprzedawany w komplecie z pochwą skórzaną z grawerowanymi stalowymi wykończeniami.

Cinquedea przez długi czas fascynowała nas tutaj w Cold Steel. Zyskała popularność jako broń osobista arystokracji
przechadzającej się wąskimi uliczkami otoczonych murami miast Włoch. Ostrze noszone wyłącznie w celu cywilnej
samoobrony, było w gruncie rzeczy prekursorem cywilnych mieczy osobistych i rapiera - a jednak to narzędzie
samoobrony wydaje się zawierać równie wiele elementów designu stworzonych ze względu na modę, jak i w celach
praktycznych - użyciu morderczej walce! Zachowane przykłady tych niezwykłych mieczy o krótkiej rękojeści i stromo
stożkowych ostrzach są często bardzo ozdobne. Z trawionymi lub złoconymi ostrzami i licznymi głębokimi zbroczami,
znajdują się na granicy pomiędzy biżuterią a bronią - ale pod powierzchnią romantyzmu mody renesansowej znajduje się
narzędzie wykonane do konkretnych celów.

Parametry produktu:
• Waga: 814 g
• Dł. rękojeści: 15,2 cm
• Dł. całkowita: 52,1 cm

WWW.G
OODS.P

L

https://www.goods.pl/product/description/4392/Miecz-Cold-Steel-Cinquedea-Sword-88CDEA.html
https://www.goods.pl

