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Nóż Cold Steel Natchez Bowie

Kategoria:  »  Noże  »  Noże Cold Steel
Nr katalogowy: 16ABSJ
Producent: Cold Steel
Dostępność: 1999,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie
"Under-The-Hill" była to powszechnie znana awanturnicza nadrzeczna dzielnica Natchez w stanie Mississippi na początku
XIX wieku. Dzielnica miała tak zła reputacje, że bardzo rzadko o niej wspominano po drugiej stronie miasta w salonach
przedwojennych posiadłości.

Nasz Natchez Bowie powstał w "Under-The-Hill" i swoim rodowodem sięga zapuszczonych tawern i słabo oświetlonych
uliczek. Jest to zdecydowanie Bowie do walki. Jego długie ostrze ma idealny kształt gwarantujący siłę i zasięg a mimo
stosunkowo dużej wagi jest perfekcyjnie wyważony, co gwarantuje niezrównaną prędkość i sprawność. W połączeniu z
niesamowicie ostrą krawędzią tnącą otrzymaliśmy nóż który kłuje jak sztylet, tnie jak brzytwa i sieka jak tasak!

Wszystko to mogliśmy osiągnąć dzięki najlepszym materiałom i najlepszemu rzemiosłu. Ostrze jest zrobione z próżniowo
hartowanej stali VG-1 o konstrukcji San Mai III. Jest ono kosztowne i trudno go odpowiednio ukształtować ale osiągnięte
w ten sposób ostrze jest praktycznie niezniszczalne. Rękojeść również gra ważną rolę w ogólnej skuteczności noża.
Podwójny jelec, bolster oraz głowica wykonane są z dokładnie polerowanej stali nierdzewnej serii 300 a rękojeść pokryta
jest wspaniałą czarną Micartą. Bez problemu przystosuje się do każdego uchwytu ciągle służąc jako bardzo groźna broń.

Dla uzupełnienia i utwierdzenia Natchez Bowie na pozycji wspaniałego noża bojowego, serwujemy go razem z tradycyjną
pochwą z najwyższej jakości czarnej skóry. Pochwa jest wzmocniona nitami z nowego srebra oraz posiada szlufkę, dzięki
której możesz ją podpiąć do paska gdzie będzie sobie pewnie wisieć i napewno jej nie zgubisz.

  Parametry produktu:
• Dł. ostrza: 29,8 cm
• Dł. całkowita: 43,5 cm
• Grubość ostrza: 8 mm
• Waga: 0,56 kg
• Stal: VG-1 San Mai III
• Dł. rękojeści: 13,7 cm

Film: http://www.youtube.com/watch?v=BDiU6_v_zcw&feature=related

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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