
Karta informacyjna produktu w sklepie WWW.GOODS.PL

Data aktualizacji: 2019-05-23 17:33:01

Nóż Cold Steel Chaos Tanto

Kategoria:  »  Noże  »  Noże Cold Steel
Nr katalogowy: 80NT
Producent: Cold Steel
Dostępność: 295,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie

Oddziały walczące we współczesnych bitwach są bardziej niż kiedyś uzbrojone. Innowacje w zakresie sprzętów i
materiałów wraz z wieloma nowymi, wspaniałymi gadżetami i narzędziami sprawiają, że praktycznie każdy milimetr
przestrzeni ekwipunku żołnierza musi być dokładnie zagospodarowany. Nasza nowa seria noży Chaos ma na celu
wypełnienie tej cennej przestrzeni prawdziwie imponującymi nożami Chaos.
Czerpiąc inspirację z klasycznych noży używanych w trakcie obu wojen światowych, stworzyliśmy taktyczne ostrze, które
jest odpowiednie dla współczesnych wojowników. Unikalna garda w kształcie litery "D" wykonana jest ze wzmocnionego
aluminium 6061, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo chwytu, chroniąc tym samym dłoń przed nadchodzącymi atakami
oraz urazami w trakcie atakowania przeciwnika, który jest opancerzony i wyposażony w amunicję, latarki, magazynki oraz
cały sprzęt!
Głowica na końcu rękojeści ze stali węglowej 1055 jest ukształtowana w stożek i umożliwia zadawanie straszliwych ciosów.
Głownia wykonana ze stali wysokowęglowej SK-5 dostępna jest w dwóch wersjach Tanto i Double Edge. Dodatkowo noże z
serii Chaos pokryte są czarnym materiałem Tuff-Ex, wzmacniając właściwości antykorozyjne oraz moc cięcia poprzez
redukcję tarcia.
W komplecie wytrzymała pochwa Secure-Ex z pętlą na pasek.

  Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 34,3 cm
• Dł. głowni: 19 cm
• Dł. rękojeści: 15,2 cm
• Grubość głowni: 4,5 mm
• Waga: 482 g

Film: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WG0nQumA1a0

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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