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Nóż Cold Steel Tanto Spike

Kategoria:

Nr katalogowy: 53NCT
Producent: Cold Steel
Cena: 169.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

Zobacz produkt w sklepie

Na ten rok ofeujemy całkiem nową konstrukcję naszej serii noży Spike, podnosząc tym samym porzeczkę w temacie noży
typu neck! Cienkie, lekkie i niezwykle wytrzymałe, ostre jak brzytwa, dopełnione przez mocno karbowaną rękojeść,
zapewniającą wygodny i pewny chwyt.
Zintegrowana garda zapewnia bezpieczeństwo kciukowi i palcowi wskazującemu, a teksturowana powierzchnia Faux G-10
doskonałą przyczepność, nawet wtedy gdy twoje ręce są zimne, mokre czy śliskie.
Noże Spike dostępne są z czterema różnymi ostrzami (Bowie, Drop Point, Tokyo i Tanto point). Charakteryzuje je moc
solidnej konstrukcji z jednego kawałka stali (o wiele większa niż u składanych noży taktycznych, mogąca rywalizować z
niektórymi nożami typu boot knife), pozostają jednak na tyle lekkie, aby móc je nosić przez cały dzień bez większego
wysiłku. Najnowsza seria Spike dopełniona jest przez nowe pochwy Secure-Ex, które cechuje o wiele większa
wytrzymałość i bezpieczeństwo. Niezwykle lekkie (ok. 85 g razem z pochwą) noże Spike mogą być wygodnie noszone na
szyi praktycznie cały czas lub na pasku dzięki kompatybilności z mocowaniami Tek-Lok™.
Łatwe do ukrycia, ostre jak brzytwa i niezwykle lekkie - nowa seria noży Spike od Cold Steel!

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 20,3 cm
• Dł. ostrza: 10,1 cm
• Dł. rękojeści: 10,1 cm
• Grubość ostrza: 3 mm
• Waga: 65 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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