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Laska Cold Steel Dragon Walking Stick

Kategoria:

Nr katalogowy: 91PDR
Producent: Cold Steel
Cena: 289.00 PLN
Dostępność: Dostępny

Zobacz produkt w sklepie

Laska z motywem smoka Dragon Walking Stick firmy Cold Steel. Mityczny smok występuje w wyobraźni ludzi od stuleci.
Azjatycki folklor przedstawia go jako łagodne stworzenie, będące sojusznikiem człowieka we wrogim świecie, lub jako
symbol władzy Chińskiego Cesarstwa. Mityczny smok pojawiał się jako motywy na pałacowych ścianach i pancerzach
żołnierzy. Na zachodzie smoki były znane jako okrutni przeciwnicy, ziejący ogniem, siejący spustoszenie i równający
wioski z ziemią. Dzielny rycerz, który zabił smoka, mógł wrócić do swojej wioski po rękę dziewczyny, którą uratował od
gniewu smoka.

Azjatyckie legendy opisują smoka jako potężne stworzenie, posiadające niezwykłe cechy fizyczne. Z tego powodu
zdecydowaliśmy się użyć motywu smoka jako inspirację dla naszych najnowszych lasek. Dragon Walking Stick jest
wzorowany na misternie rzeźbionej lasce Dragon Stick pochodzącej z kolekcji prezydenta Lynn C. Thompson'a. Jest
wykonany z drogich, ręcznie grawerowanych form. Imponujące są szczegóły ( łuski będące na całej długości falistego
trzonka, przerażająca twarz z wystającymi kłami) . Laska jest imponująca, będziesz dumny trzymając ją niemal w każdej
sytuacji.

Jest wykonana, podobnie jak wiele innych naszych lasek, z polipropylenu o najwyższej jakości, który zapewnia jej
odporność na czynniki atmosferyczne oraz gwarantuje jej niemal niezniszczalność. Laska w kolorze czarnym o wijącym się
kształcie, oferuje idealne wsparcie. Dzięki odpowiedniemu uchwytowi jest pomocna w utrzymaniu równowagi oraz
podczas samoobrony.

Dostępna w dwóch kolorach: czarnym i czerwonym.

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 100 cm
• Waga: 930 g
• Kolor: czarny

Film: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=ubVKg6tLyZM

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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