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Nóź Cold Steel Recon 1 Spear Point XHP

Kategoria:  »  Noże  »  Noże Cold Steel
Nr katalogowy: 27TLCS
Producent: Cold Steel
Dostępność: 495,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie

Teraz, wykonany z lepszej stali - Carpenter CTS XHP i z powłoką DLC Nasza seria Recon I nadal wyznacza ciężkie do
pobicia standardy dla składanych noży taktycznych . Te solidne, niezawodne noże stały się podstawą w świecie noży
taktycznych na wiele lat, z ciężko wypracowaną poprzez solidne wykonanie i wytrzymałość reputacją.
Nóż popularny wśród personelu wojskowego, funkcjonariuszy, strażaków, ratowników, a także cywili ceniących sobie
porządne, godne zaufania, uniwersalne narzędzie. Ostra jak skalpel i wytrzymała jak czołg, seria Recon jest dostępna w
wersjach z 2,3, 4 i 5 1/2 calowym ostrzem, a każda część konstrukcji noża wykonana jest w sposób tak solidny, trwały i
efektywny jak tylko jest w stanie zrobić to człowiek.
Te klasyki firmy Cold Steel są cienkie, ostre niczym żyletki, a zarazem niesamowicie wytrzymałe! Kazdy z modeli tej
zróżnicowanej serii jest wyposażony w nasz znany na całym świecie system Tri-Ad lock. Zabezpiecza twoje palce przed
zranieniem nawet wnajtrudniejszych warunkach. Od małych i mocnych noży z serii Micro aż po bezlitośnie tnącą siłę serii
Recon XXL, poprzez wszystkie modele pośrednie - czegokolwiek potrzebujesz, Recon I jest tu dla ciebie!
* Wszystkie noże z serii Recon 1 są wyposażone w ostrza CTS XHP i rękojeści G-10, z wyjątkiem Micro Recon 1 z ostrzem
AUS 8A, powłoką Tuff-Ex i rękojeścią z Griv-Ex.

  Parametry produktu:
• Waga: 150 g
• Grubość głowni: 3,5 mm
• Dł. głowni: 10,2 cm
• Dł. rękojeści: 13,7 cm
• Dł. całkowita: 23,8 cm
• Stal: Carpenters CTS XHP
• Ostrze: gładkie

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.

Wyprzedane
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/4237/Noz_Cold_Steel_Recon_1_Spear_Point_XHP(27TLCSS).html
https://www.goods.pl

