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Kordzik oficerski Cold Steel Officer's Five Ball Dirk

Kategoria:
Nr katalogowy: 88FBD
Producent: Cold Steel
Cena: 659.00 PLN
Dostępność: Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie

Officer's Five Ball Spadroon
W czasach wypraw morskich od oficerów oczekiwano, iż będą walczyć ramię w ramię ze zwykłymi marynarzami. Oficer
nigdy nie podejmował lekkomyślnych decyzji, jeśli chodzi o wybór broni, mając na uwadze to, że będzie zmuszony podjąć
walkę krótkodystansową, by odeprzeć napastników. Oczywistym wyborem była szpada. Była lżejsza niż szabla, miała
długą i wytrzymałą głownię, była świetna do pchnięć i posiadała ostrą krawędź, dając możliwość wykonania dotkliwych
cięć. Oryginalne, antyczne szpady są dość rzadkie i zdecydowanie zbyt drogocenne, aby używać ich jako broni, ale na
szczęście Cold Steel oferuje ci swoją reprodukcję szpady. Zainspirowana historycznymi modelami, nasza szpada jest
wykonana z wysokowęglowej stali hartowanej, a jej głownia jest ostra. Można nią wykonać zarówno przerażające cięcie,
jak i śmiertelne pchnięcie. Jest przy tym bardzo piękna, ze zdobieniami na chwycie z kości słoniowej oraz cudownym,
mosiężnym jelcem i głowicą. Jelec zdobiony pięcioma kulkami.
Aby nie zostać przyćmioną, pochwa jest równie imponująca. Wykonana jest z wysokiej jakości czarnej skóry, ręcznie
zszywanej, z pięknym połyskiem i solidnym, mosiężnym trzewikiem, szyjką i ryfkami.

Five ball dirk
Na prośbę naszego prezesa, Lynna C. Thompsona, stworzyliśmy pasujący do szpady kordzik. Bardzo przypominający
szpadę, Five Ball Dirk ma do zaoferowania solidne, obusieczne ostrze, zdobiony chwyt z kości słoniowej, mosiężny jelec
ozdobiony pięcioma kulkami i pochwę wykonaną z wysokiej jakości czarnej skóry i mosiądzu.

  Parametry produktu:
• Waga: 308 g
• Grubość ostrza: 5 mm
• Dł. ostrza: 35,6 cm
• Dł. rękojeści: 12,7 cm
• Dł. całkowita: 48,3 cm
• Stal: 1055
• Pochwa: skórzana

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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