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Gwiazdka Cold Steel Sure Strike Heavy

Kategoria:

Nr katalogowy: 80SSA3
Producent: Cold Steel
Cena: 220.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

Zobacz produkt w sklepie

Gwiazdka Sure Strike Heavy firmy Cold Steel. Każdy lubi rzucanie nożem! Ten prosty sport dostarcza wiele radości. I nie
ma bardziej satysfakcjonującego dźwięku niż "stuk" wbijania się noża w drewniany cel. Jednak nie ważne, czy jesteś dobry
w rzucaniu nożem, czy dopiero zaczynasz, wiesz również, że pudłowanie to nic przyjemnego.
Jednym z rozwiązań jest Shuriken, czy gwiazdka do rzucania. Używana przez wieki w Chinach i Japonii, składa się z
niczego więcej niż płaskiego kawałka stali z 3 lub więcej kolcami. Jeśli rzucasz nią jak piłką baseballową, bokiem, z
podspodu czy back hand'em jak latającym spodkiem, gwiazdka zawsze wbija się co najmniej jednym kolcem.
Nasze Sure Strike nie są jak tanie i liche gwiazdki do rzucania, które możesz kupić na pchlim targu, strzelnicy czy znaleźć
w gazecie o sztukach walki. Jest tak, ponieważ są one wycięte za pomocą lasera ze stali wysokowęglowej. Owa stal była
poddana obróbce cieplnej aż do uzyskania sprężystej, wytrzymałej, twardej stali zanim została naostrzona, zaś później
wypalono na niej czarne, epoksydowe wykończenie by ochronić gwazdki przed działaniem żywiołów czy pierwiastków.
Oferujemy gwiazdki w tych samych rozmiarach, lecz zróżnicowanych pod względem wagi ze względu na różnice w
grubości stali w naszych trzech modelach. Spraw sobie przednią zabawę i zdobądź wszystkie trzy rozmiary! To są
gwiazdki, które wbijają się za każdym razem - Sure Strike od Cold Steel'a.

Parametry produktu:
• Waga: 181,4 g
• Średnica: 14,6 cm
• Grubość: 6 mm
• Ilość: 3 sztuki

Film: http://www.youtube.com/watch?v=VchzlOOnsJQ&feature=related

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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