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Nóż Cold Steel Counter Point II BD1
Kategoria: » Noże » Noże Cold Steel

Nr katalogowy: 10ACMC
Producent: Cold Steel
Cena: 295,00 PLN
Dostępność: Dostępny
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Parametry produktu:
• Dł. ostrza: 7,6 cm
• Grubość ostrza: 3,5 mm
• Dł. całkowita: 17,5 cm
• Stal: Carpenters CTS BD1
• Waga: 62 g
• Dł. rękojeści: 9,8 cm
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Nasze noże Counter Point oferują prawie te same korzyści co noże typu boot knife z serii Counter TAC lecz w mniejszym,
lżejszym i łatwiejszym do ukrycia opakowaniu. Ostrze ma klasyczny dla noży typu "boot knife" kształt z długim fałszywym
ostrzem i ostrym niczym igła czubkiem dającym najwyższą gwarancję penetracji. Stworzony ze stali Carpenters CTS BD1
punktuje wspaniałym satynowym połyskiem oraz ostrzem ostrym niczym brzytwa.
Rękojeść naszego Counter Point II także przypomina tą z Counter TAC, wykonana z tworzywa Grivory z wkładkami ze stali
która podwyższa jej siłę i sztywność. Nóż oferuje niezwykle bezpieczy chwyt jak dla jego maleńkiego rozmiaru. Jest
starannie wyrzeźbiony i wykontruowany ze strategicznie umieszczonymi otworami do zredukowania wagi oraz łatwością
przystosowania kciuka do rękojeści, dzięki czemu pozwala na znalezienie idealnego punktu podparcia i szerokiego wyboru
opcji uścisku. Gdy żaden składany nóż nie może spodziewać się rywaliacji z nożem typu "boot knife" to nasz Counter Point
II podejdzie o wiele bliżej niż konkurent dzięki rewolucyjnej blokadzie Tri-Ad. Zaprojektowanej by stawić czoła
straszliwemu naciskowi i wysiłkowi, oferuje ogromny margines bezpieczeństwa dla Twoich cennych palców.
Aby przygotować Counter Point II do szybkiego wyjęcia i gotowości działania wyposażyliśmy go w kieszonkowy klips oraz
obustronne bolce do otwierania kciukiem. Przypięty do górnej części buta, paska lub kieszeni jest niemal niewidzialny i
zupełnie lekki (79 g) by nosić go 24 godziny na dobę.
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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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