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Laska Cold Steel Steven Seagal Ten Shin

Kategoria:  »  Laski i ...
Nr katalogowy: 91PSSZ
Producent: Cold Steel
Dostępność: 259,00 PLN
Wyprzedane

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

W czasie wspólnej podróży badawczej, Steven Seagal pokazał prezesowi naszej firmy jeden z najbardziej cenionych
egzemplarzy w swojej kolekcji - dużego formatu laskę własnego projektu o nazwie “Ten Shin”. To dzieło zostało wykonane
na zamówienie z najlepszego egzotycznego twardego drewna, ale z biegiem lat zaczęło niszczeć. Lynn natychmiast
dostrzegł potencjał stworzenia nowoczesnej, polimerowej repliki tego wyjątkowego projektu - takiej, która nie będzie z
czasem pękała ani łamała się.
Jako mistrz sztuk walki, Steven spędził dziesięciolecia używając bokkenów, więc kiedy przyszło do projektowania laski,
włączył jego elementy do projektu pod postacią unikalnego zakończenia “crook top”. Lynn powiedział: "Jak tylko ją
zobaczyłem, od razu "załapałem". Steven rozwiązał wiele kwestii związanych z projektami crook top oraz dodał do nich
wiele własnych elementów, co staje się natychmiast widoczne dla każdego ucznia sztuk walki!
Jest to funkcjonalna laska, ale również niesamowite narzędzie dla współczesnego mistrza walk. Niezależnie od stylu
którego się uczysz - walki laską obronną, japońskim mieczem, MMA, Tomahawkiem, a nawet bagnetem, ten projekt
sprawdzi się w każdym wypadku!"
Jako że Steven jest bardzo wysoki, Ten Shin to największy oferowany model w naszej serii. Posiada symbol "Ten Shin" -
dosłownie "niebiański umysł" lub "Walking the Sacred Way" - frazę o wielkim osobistego znaczeniu dla Stevena, oraz
zaszczytny tytuł nadany mu przez z jednego z jego najbliższych Instruktorów, to niezwykła laska nasycona jest
prawdziwym duchem walki.

  Parametry produktu:
• Waga: 966 g
• Dł. całkowita: 112 cm
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