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Boken Cold Steel Hand & A Half Training Sword

Kategoria:

Nr katalogowy: 92BKHNH
Producent: Cold Steel
Cena: 210.00 PLN
Dostępność: Dostępny

Zobacz produkt w sklepie
Póltorak - miecz treningowy z tworzywa sztucznego(polipropylen), bardzo wytrzymały, praktycznie nie do złamania. Po
udanej serii bokkenów z polipropylenu firma Cold Steel wprowadziła do oferty także miecze europejskie z tego materiału.
Są znacznie wytrzymalsze od wszelkich modeli drewnianych.

Setki lat temu, Japończycy odkryli oczywistą prawdę: aby dobrze władać mieczem, musisz dużo ćwiczyć. Aby świetnie
władać mieczem, musisz trenować z "żywym ostrzem". W czasie między "dobrze" a "świetnie", powinieneś podnosić swoje
umiejętności i pewność siebie aby posługiwać się ostrą jak brzytwa Kataną bezpiecznie i efektywnie.

Aby to osiągnąć, Japończycy używali prostego drewnianego miecza zwanego "bokken" podczas swoich treningów. Były one
zrobione z bardzo twardego drzewa, Japońskiego Zielonego Dębu, który oni nazywają Kashi. Miecze zrobione z drewna
Kashi miały taką samą długość, wagę i tak samo leżały w dłoni jak stalowe miecze, lecz możliwość poważnych lub
długotrwałych kontuzji była niemal całkowicie zminimalizowana.

Bokkeny z prawdziwego drewna Kashi są nadal używane, jednak ich koszt jest bardzo wysoki. Mają również swoje wady,
jak to drewno: mogą zgnić, popękać lub wbijać drzazgi.

Cold Steel stanęło na przeciw tym problemom i zaprojektowało syntetyczny zamiennik, tani w produkcji i bardzo
wytrzymały.

Nasze miecze: Bokken, Wakazashi Bokken, O Boken, O Tanto, Półtorak oraz Sztylet są zrobione z najcięższego dostępnego
polipropylenu i świetnie imitują prawdziwe odpowiedniki swoją długością, rozmiarem, wagą i wygodą podczas trzymania
w dłoni. Podczas gdy nie są aż tak sztywne jak drewno, są praktycznie niezniszczalne i jednocześnie nadzwyczajnie
sztywne i odporne na cięcie.

Parametry produktu:
• Waga: 930 g
• Grubość głowni: 2,5 cm
• Dł. głowni: 85 cm
• Dł. rękojeści: 23 cm
• Dł. całkowita: 114 cm

Film: http://www.youtube.com/watch?v=5tr-yxrbYVM

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.G
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