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Bumerang Cold Steel Boomerang

Kategoria:

Nr katalogowy: 92BRGB
Producent: Cold Steel
Cena: 139.00 PLN
Dostępność: Dostępny

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.

Zobacz produkt w sklepie
Rzut bumerangiem jest przede wszystkim dobrą zabawą ale przynosi również wiele korzyści, które są dziś pomijane. Poza
tym, że jest przydatną bronią łowiecką, rzucanie bumerangiem może być dobrym ćwiczeniem, zwiększającym koordynację
między okiem i ramieniem. Każdy, kto strzela z łuku, rzuca włócznią, gra w golfa czy tenisa, wyciągnie korzyści z uczenia
się tego jak rzucać bumerangiem oraz regularnych ćwiczeń.

Nasza niewracająca wersja, wykonana jest z wysokiej jakości polipropylenu, z teksturą powierzchni imitującą drewno.
Posiada sportową, najbardziej aerodynamiczną długość i najlepszy kształt jaki mogliśmy opracować. Można go używać do
polowań, oraz rzucania do celu na odległość. Może też służyć jako bardzo skuteczne narzędzie do samoobrony.

Bumerang był używany na każdym kontynencie od niepamiętnych czasów. Nadal jest w użyciu jako narzędzie służące do
polowania w odosobnionych częściach całego świata. Zaprojektowany w różnych kształtach, formach i rozmiarach,
wykonany z drewna, kości, rogu, a nawet metalu, bumerang jest najbardziej skuteczny w polowaniu na ptactwo lądowe i
wodne. Dzisiaj bumerang jest najbardziej związany z Australią, gdzie wielu mieszkańców (Aborygeni) nadal posiada
wiedzę i umiejętności korzystania z niego podczas polowań. Przystępne cenowo, niezwykle trwałe, nasze bumerangi
zapewniają dobrą zabawę dla całej rodziny oraz użytkowanie przez lata.

Parametry produktu:
• Grubość: 12 mm
• Dł. całkowita: 72 cm
• Waga: 380 g
• Szerokość: 7 cm

Film: https://www.youtube.com/watch?v=b0fbEYhsGiYWWW.G
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