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Miecz Cold Steel Seagal Signature Wakizashi Sword

Kategoria:

Nr katalogowy: 88PKW
Producent: Cold Steel
Cena: 2565.00 PLN
Dostępność: Wyprzedane

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
Steven Seagal jest mistrzem sztuk walki którego nie trzeba przedstawiać. Zdobył międzynarodowe uznanie za swoje filmy
akcji, ale jego pierwszą i największą miłością jest świat sztuk walki. Z encyklopedyczną wiedzą o japońskich sztukach
wojennych, bogatym doświadczeniem z kataną, czarnym pasem(7 Dan w Aikido) i całym życiem poświęconym treningom,
wciąż jest instruktorem i konsultantem o dużym wzięciu. Czy pracując jako specjalista-technik w mieszanych sztukach
walki, czy podróżując po świecie ucząc na szkoleniach, nie ma wątpliwości że Steven jest wciąż siłą, z którą trzeba się
liczyć!

To niezwykłe Wakizashi jest niemalże idealną reprodukcją niezwykle rzadkiego antycznego oryginału ze zbiorów Stevena
Seagala. Jego szeroka, zakrzywiona 15 calowa głownia w stylu Naginata wykonana jest ze stali warstwowej - ze szlifem
Hamaguri, wysokim polerowaniem, Hamonem hartowanym glinką oraz krawędzią "false edge"- z charakterystycznym
wyważeniem na przednią część głowni nadającym mu niesamowity potencjał cięcia! Tsuba, Fuchi i Kashira posiadają
charakterystyczny motyw Vajra - symbolizujące wytrzymałość diamentu, siłę pioruna i duchowe oświecenie. Posiada
również rękojeść owiniętą czarną skórą (zamiast tradycyjnego samé i jedwabiu) co nadaje mu prawdziwie unikalny
wygląd.

Parametry produktu:
• Waga: 782,4 g
• Dł. rękojeści: 18,4 cm
• Dł. całkowita: 57,2 cm
• Grubość głowni: 8,5 mm
• Dł. głowni: 38,7 cm

WyprzedaneWWW.G
OODS.P

L

https://www.goods.pl/product/description/4390/Miecz-Cold-Steel-Seagal-Signature-Wakizashi-Sword-88PKW.html
https://www.goods.pl

