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Nóż Cold Steel Magnum Tanto XII in San Mai

Kategoria:

Nr katalogowy: 35AE
Producent: Cold Steel
Cena: 1369.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

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
Nie ma dziś osoby pracującej w branży noży, która wie więcej o Tanto niż Cold Steel. W końcu to Cold Steel wymyślił i
spopularyzował ten styl noża na początku lat osiemdziesiątych. Wydaliśmy miliony dolarów, przekonując opinię publiczną,
zarówno poprzez reklamy, jak i pokazy na żywo lub nagrane na wideo, o wielu zaletach Tanto. Produkujemy Tanto od
ponad 30 lat i wciąż nie ma u konkurencji noża Tanto, który mógłby zbliżyć się do siły cięcia lub przebijania noży Tanto
produkowanych przez Cold Steel. Wszystkie nasze modele Tanto mają satynowe wykończenie oraz szlif hollow ground. Ta
technika podkreśla nasze najnowsze metody szlifowania i podkreśla wyjątkowy wygląd Cold Steel Tanto. Dodatkowo,
Tanto posiadają spłaszczoną owalną rękojeść z Kratonu. Owalny kształt zapewnia solidny uchwyt i jest odporny na
skręcanie w dłoni podczas intensywnego użytkowania. Zastosowanie Kratonu w rękojeściach nożowych to kolejna
innowacja Cold Steel. Kraton to niezrównany materiał z epoki kosmosu, który nie pęka ani nie gnije i jest odporny na
niszczące działanie złej pogody. Stożkowa, solidna stalowa głowica to kolejna ważna cecha Tanto, której nie należy
ignorować. Lynn Thompson zaprojektował ją, aby skoncentrować całą siłę miażdżącego ciosu na małym obszarze, tak że
nawet umiarkowanie silny cios może być niezwykle skuteczny w obezwładnianiu napastnika. Noże z serii Tanto w San Mai
posiadają w komplecie grubą, wysokiej jakości pochwę Secure-Ex, która z pewnością wytrzyma lata ciężkiej pracy i
utrzyma Tanto na miejscu. Głownia wykonana ze stali VG-10 San Mai.

Parametry produktu:
• Dł. ostrza: 29,5 cm
• Dł. całkowita: 43,7 cm
• Waga: 403 g
• Stal: VG-10 San Mai
• Grubość ostrza: 4,8 mm
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