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Nóż Cold Steel G-10 Espada (Large) XHP

Kategoria:  »  Noże  »  Noże Cold Steel
Nr katalogowy: 62NGCL
Producent: Cold Steel
Dostępność: 849,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie

WWW.GOODS.P
L

https://www.goods.pl/list/1/12/Noze.html
https://www.goods.pl/list/1/43/Noze_Cold_Steel.html
https://www.goods.pl/product/description/4241/Noz_Cold_Steel_G-10_Espada_Large_XHP(62NGCL).html
https://www.goods.pl


Karta informacyjna produktu w sklepie WWW.GOODS.PL

Data aktualizacji: 2019-03-21 03:18:01

Tu, w Cold Steel nigdy nie obawialiśmy się zrywać z konwencją. Dla nas to funkcjonalność zawsze jest rzeczą nadrzędną.
Nasze noże są stworzone do pracy, a kiedy chodzi o noże, większe zawsze znaczy lepsze.
Właśnie dlatego kiedy wszyscy inni w branży tworzyli jak najmniejsze, najlżejsze misterne noże jakie tylko mogli, my
wypuściliśmy na rynek ostrza, które mogą być zaklasyfikowane tylko w jeden sposób - jako kieszonkowe miecze!
Inspirowane klasycznymi hiszpańskimi Navaja, lecz przy tym całkowicie nowoczesne w obu aspektach: wyglądzie i
materiale wykonania, natychmiast stały się sensacją!
Powstała przy współpracy słynnego Andrewa Demko i prezesa Cold Steel Lynn C. Thompsona seria Espada to idealne
połączenie geniuszu inżynieryjnego Demko i rozległej wiedzy na temat broni Thompsona. Dostępny w trzech rozmiarach,
aby zadowolić śmiałych, śmielszych i najśmielszych, te ogromne noże składane wysokiej klasy są zaskakująco łatwe do
przenoszenia, zaprojektowane tak, aby układały się wygodnie w Twojej kieszeni - szybko zapomnisz, że masz przy sobie
tak wielkie i imponujące ostrze.
Stworzona, by szybko wkraczać do akcji, dzięki opatentowanej przez nas płytce Demko Thumb Plate, Espada może być
wyciągnięta bezpośrednio z kieszeni, otwierając się w tym samym czasie i wchodząc do gry w mgnieniu oka!
Piękne, płaskie ostrza produkowane są z wysokiej klasy amerykańskiej stali CTS XHP Alloy. Ta proszkowa “super stal”
została wybrana nie tylko dzięki możliwości stworzenia wyśmienitej, cienkiej krawędzi tnącej, ale także dzięki wyjątkowej
wytrzymałości.
Każdy z noży jest ręcznie naostrzony do tego stopnia ostrości, co skalpel chirurgiczny, czyniąc cięcia zadziwiająco
prostymi.
Aby chronić twoje palce przed zdradziecko ostrym ostrzem, każda Espada wyposażona została w opatentowany przez nas
mechanizm blokujący Tri-Ad, zapewniający najsolidniejszą blokadę na świecie oraz praktycznie całkowitą odporność na
uderzenia, czyniąc praktycznie niemożliwym zamknięcie noża w twojej dłoni. Podczas naszych brutalnych testów, XL
Espada nie tylko z łatwością podźwignęła 600 Ib wolno wiszącego ciężaru, użyliśmy jej nawet do utrzymania bloku
cylindrów!
Te niesamowicie popularne, słynne na całym świecie noże są dostępne w dwóch różnych konfiguracjach.
W serii klasycznej, która osiągnęła większą popularność po wystąpieniu w filmie “Niezniszczalni”, gdzie używał jej Mickey
Rourke, z satynowo wypolerowanym ostrzem, rękojeścią z polerowanego G10 oraz lśniącymi ramami i wzmocnieniami
wykonanymi z aluminium 7075.
Seria Espada dostępna jest też w innym wydaniu, w nieco wysmuklonej, taktycznej edycji “blackout” z powłoką DLC oraz
czarną, matową amerykańską rękojeścią G10. Którakolwiek wybierzesz - elegancję średniego modelu, czysty majestat
naszych ogromnych wersji XL czy którykolwiek z noży pomiędzy, możesz być pewien, że Espada stanie się tematem
dyskusji wśród twoich znajomych i miłością na lata.

  Parametry produktu:
• Waga: 247 g
• Grubość głowni: 4 mm
• Dł. głowni: 14 cm
• Rękojeść: G-10
• Dł. rękojeści: 17,1 cm
• Dł. całkowita: 31,1 cm
• Stal: Carpenters CTS XHP

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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