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Nóż Cold Steel Micro Recon 1 Spear Point Stonewashed

Kategoria:

Nr katalogowy: 27DS
Producent: Cold Steel
Cena: 159.00 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
Przedstawiamy nóż Micro Recon 1 z dwucalowym ostrzem. Posiada większość cech swojego większego odpowiednika.
Okładziny rękojeści wykonane są z tworzywa Griv-Ex, a klips został zastąpiony małym kółeczkiem, umożliwiającym
zaczepienie noża do kluczy.
Popularny nóż wśród personelu wojskowego i organów ścigania, załóg straży pożarnej i ratownictwa, a także cywilów,
nasza seria Recon 1 nadal wyznacza standardy dla taktycznych noży składanych. Te niezawodne noże cieszą się ciężko
wypracowaną reputacją niezawodności i siły. Seria Recon 1 jest dostępna z ostrzami 2, 3, 4 i 5 ½ cala, a każdy aspekt ich
konstrukcji został przeprojektowany, aby uczynić je tak trwałymi i skutecznymi, jak to tylko możliwe. Każdy model z tej
zróżnicowanej serii jest wyposażony w naszą znaną na całym świecie blokadę Tri-Ad, która chroni Twoje cenne palce
przed uszkodzeniem podczas używania noża nawet w najbardziej wymagających warunkach. Od solidnego małego konia
pociągowego, jakim jest nasza seria Micro, do bestialskiej mocy cięcia naszej serii XL Recon 1 i wszystkich noży pomiędzy
nimi - niezależnie od Twojej misji, Recon 1 jest dla Ciebie!

Parametry produktu:
• Waga: 31 g
• Grubość ostrza: 2,5 mm
• Dł. ostrza: 5,1 cm
• Dł. rękojeści: 6 cm
• Dł. całkowita: 11,1 cm
• Stal: 4034SSw
• Model: Spear point
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