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Nóż Cold Steel Urban Edge (Best Pal) Plain Edge

Kategoria:

Nr katalogowy: 43XL
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
Nóż Cold Steel Urban Edge Plain Edge. Cold Steel od ponad 20 lat wychwala wysoką jakość noży typu push knife. Dobrze
wykonany push knife jest zadziwiająco wszechstronnym i użytecznym narzędziem codziennego użytku. Bezpieczna
rękojeść pozwala użytkownikowi na otwarcie dłoni i jednoczesne zachowanie pełnej kontroli nad nożem. Wielu naszych
pracowników używa ich regularnie – mogą otwierać pudła, zrobić przerwę na podpisanie przesyłki czy zrobienie wpisu na
klawiaturze lub tablecie, a to wszystko z nożem w dłoni!
Noże te są wystarczająco lekkie by móc nosić je na szyi lub zawiesić przy kluczach czy torebce, jednak posiadają
wystarczająco dużą moc tnącą, aby sprostać zadaniom, które stanowiłby wyzwanie dla dużo większych noży naszej
konkurencji. Best Pal to również budzące grozę narzędzie do samoobrony. Nasz mały, obosieczny push knife Best Pal
posiada dwie gładkie krawędzie tnące. Fachowo zaprojektowana rękojeść zapewnia bezpieczny i wygodny chwyt, chroni
palce przy dużych cięciach. Ten niesamowity nóż sprzedawany jest w zestawie z naszą solidną pochwą Secure-Ex i czarną
smyczą na szyję.

Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 10,2 cm
• Dł. ostrza: 6,4 cm
• Dł. rękojeści: 3,8 cm
• Grubość ostrza: 2,5 mm
• Waga: 54 g
• Stal: AUS 8A

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

WWW.G
OODS.P

L

https://www.goods.pl/product/description/3923/Noz-Cold-Steel-Urban-Edge-Best-Pal-Plain-Edge-43XL.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WG0nQumA1a0
https://www.goods.pl

