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Miecz Cold Steel Grosse Messer

Kategoria:

Nr katalogowy: 88GMS
Producent: Cold Steel
Cena: 1349.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

Zobacz produkt w sklepie
Miecz Grosse Messer firmy Cold Steel. W Niemczech znany jako "Duży Nóż", Grosse Messer pochodzi z środkowej i
północnej Europy, gdzie dawno temu zarówno szlachta jak i chłopi polegali na nim chroniąc swoje domy przed
grabieżcami, bandytami, zabójcami i innymi osobnikami o złej reputacji.

Dzięki swojemu mocnemu, szerokiemu ostrzu i imponującej rękojeści, mógł być dzierżony w jednej lub obu dłoniach i był
w stanie przeciąć kolczugę lub człowieka w pół jednym tylko ruchem.

Nasza wersja teh prostej, lecz zarazem bardzo skutecznej broni posiada ręcznie kute ostrze ze stali węglowej 1055 tak
ostrej że byliśmy w stanie przeciąć książkę telefoniczną na pół jednym cięciem! Jelec i solidna głowica zrobione są ze stali
oksydowanej a rękojeść zrobiona z palisandru idealnie pasującego do reszty miecza.

Dla wygody i bezpieczeństwa, Grosse Messer sprzedajemy razem z mocną, elegancką pochwą zrobioną z drewna i pokrytą
czarną skórą. Jest wzmocniona okuciami, które również są ze stali oksydowanej więc idealnie pasują do jelca i głowicy
miecza.

Parametry produktu:
• Waga: 1,8 kg
• Grubość głowni: 5 mm
• Dł. głowni: 81,3 cm
• Dł. rękojeści: 26 cm
• Stal: Stal wysokowęglowa 1055
• Dł. całkowita: 107,3 cm

Film: http://www.youtube.com/watch?v=K5RhLKWhQIE

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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