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Nóż składany Cold Steel Kiridashi

Kategoria:

Nr katalogowy: 20KPL
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 składany Cold Steel Kiridashi. Kiridashi to tradycyjny japoński nóż uniwersalny. Tradycyjnie noszony w kieszeni
rękawa czyjegoś kimona zarówno przez samurajów, jak i przez wieśniaków. Kiridashi jest teraz używany przez praktycznie
wszystkich w Japonii, od dzieci po mistrzów rzemiosła! Pod wieloma względami jest to stały odpowiednik zachodniego
scyzoryka. Ze względu na swoją wrodzoną praktyczność jest używany do wszystkiego, od strugania, rzeźbienia, obcinania i
prawie wszystkich możliwych prac związanych z cięciem. Teraz Cold Steel zaktualizowało ten słynny klasyczny nóż
uniwersalny, tworząc wersję noża składanego! Nasz folder Kiridashi oferuje ostre jak brzytwa ostrze o klasycznym
kształcie, wykonane ze stali nierdzewnej 4034SS, które jest połączone z poręcznym, wygodnym uchwytem Griv Ex, który
nigdy nie gnije, nie pęka, nie wypacza się ani nie pleśnieje. Aby chronić Twoje palce, jest wyposażony w nasz mechanizm
blokujący Tri-Ad, który wielokrotnie sprawdzał się jako najsilniejszy i najbezpieczniejszy dostępny mechanizm blokujący.
Lekki, cienki i poręczny, nasz Kiridashi to przyjemność noszenia noża przypiętego do kieszeni.

Parametry produktu:
• Waga: 68 g
• Grubość ostrza: 3 mm
• Dł. ostrza: 6,4 cm
• Zamknięty: 10,2 cm
• Dł. całkowita: 16,5 cm
• Stal: 4034SS

Film: https://www.youtube.com/watch?v=9o3r7Xzgzgc&feature=emb_logo
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