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Nóż Cold Steel Code-4 Tanto Point XHP

Kategoria:  »  Noże  »  Noże Cold Steel
Nr katalogowy: 58TPCTS
Producent: Cold Steel
Cena: 420,00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

Zobacz produkt w sklepie

W życiu jest niewiele rzeczy, które dają takie poczucie komfortu, jak świadomość, że masz przy sobie dobry nóż. Wielu
naszych przyjaciół i znajomych z branży ochrony porządku publicznego wspomina zawsze o tym, że szuka tego jedynego,
godnego zaufania, lekkiego noża, który mógłby zostać stałą częścią ich codziennego wyposażenia.
Kiedy projektowaliśmy serię Code 4 zainspirowaliśmy się właśnie tym poczuciem solidności i stworzyliśmy nóż, który z
pewnością stanie się wcieleniem niezawodności.
Stworzyliśmy niezwykle funkcjonalny nóż uniwersalny, którego można komfortowo nosić przez cały dzień. Nie obciąży
twojego wyposażenia i nie będzie stanowić niepotrzebnego ciężaru, co sprawiłoby, że zostawiłbyś nóż w domu i byłbyś
nieprzygotowany w razie potrzeby. Niezmiennie najlepszy nóż to ten, który masz przy sobie!
Code-4 z głownią typu tanto, posiada klips do zaczepienia przy kieszeni z mozliwością mocowania dla osób prawo i
lewo-ręcznych, łatwe otwieranie obsługiwane kciukiem za pomocą obustronnego kołka. Noże z serii Code 4 posiadają
solidne, mocno anodowane, stalowoszare rękojeści z aluminium 6061, nieporównywalnie mocny i znany na całym świecie
nasz system blokady Tri-Ad lock oraz ostre jak brzytwa ostrza z satynowym połyskiem ze stali Carpenters CTS XHP.
Uczyń z Code 4 część swojego codziennego ekwipunku i doświadcz spokoju, który rodzi się ze świadomości, że masz przy
sobie wspaniały, uniwersalny nóż składany, kiedy tylko będziesz go potrzebować.

  Parametry produktu:
• Dł. ostrza: 8,9 cm
• Dł. całkowita: 21,6 cm
• Ostrze: ząbkowane
• Dł. rękojeści: 12,7 cm
• Grubość ostrza: 3,5 mm
• Waga: 122 g
• Stal: Carpenters CTS XHP

Film: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WG0nQumA1a0

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. WWW.GOODS.P
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