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Miecz szkoleniowy Cold Steel Gladius Trainer

Kategoria:

Nr katalogowy: 92BKGM
Producent: Cold Steel
Cena: 159.00 PLN
Dostępność: Dostępny

Zobacz produkt w sklepie

Rzymski Gladius - miecz treningowy z tworzywa sztucznego(polipropylen), bardzo wytrzymały, praktycznie nie do
złamania. Po udanej serii bokkenów z polipropylenu firma Cold Steel wprowadziła do oferty także miecze europejskie z
tego materiału. Są znacznie wytrzymalsze od wszelkich modeli drewnianych.
Najlepsi wojownicy na świecie znają prostą prawdę obowiązującą od wieków ... Jeśli chcesz stać się dość dobrym
wojownikiem powinieneś zgłębiać techniki walki, pracę nóg oraz to jak utrzymać odpowiednią postawę ciała. Jednakże,
jeśli chcesz być mistrzem w walce na miecze, musisz w końcu rozpocząć walkę z przeciwnikiem. Jeśli Twoim głównym
celem jest bezpieczne i skuteczne władanie bardzo ostrym mieczem, powinieneś trenować z mieczem, który jest zbliżony
rozmiarem, stylem i wagą do miecza przeciwnika, co minimalizuje możliwość spowodowania ciężkiego, stałego, lub
zagrażającego życiu obrażenia u Ciebie lub twojego partnera.
Założenie to zostało wprowadzone przez starożytnych Rzymian, którzy używali tępych drewnianych mieczy, podczas
szkoleń swoich gladiatorów i żołnierzy. Japońscy samurajowie do szkolenia używali, drewnianych mieczy, które nazwano
Bokken. Jest to dobre i wystarczająco skuteczne rozwiązanie dokuczliwego problemu, które jest wykorzystywane po dziś
dzień. Jedynym problemem jest to, że drewniany miecz może spróchnieć, popękać i poodpryskiwać przez co staje się
bezużyteczny.
Rozwiązaniem tych dylematów zaproponowanym przez Cold Steel było zaprojektowanie syntetycznego zamiennika
drewna, cechującego się niską ceną i odpornością na czynniki atmosferyczne. Cold Steel stworzył miecze szkoleniowe
wykonane z najcięższego polipropylenu. Są one takiej samej długości, rozmiaru i wagi jak prawdziwe miecze. Pomimo tego
że nie są one aż tak twarde jak drewno, ich zaletą jest praktyczna niezniszczalność, niezwykła sztywność i odporność na
cięcia.

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 78 cm
• Waga: 630 g
• Dł. ostrza: 56 cm
• Dł. rękojeści: 12 cm

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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