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Hanwei Fuku Riu Wakizashi

Kategoria:  »  Miecze i szable  »  Katany Hanwei(Paul Chen)  »  Hanwei - edycje limitowane
Nr katalogowy: CH1666
Producent: Hanwei
Dostępność: 3499,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie

Głownie każdego z mieczy Fuku-Riu są ręcznie kute ze stali wysokowęglowej K120C i hartowane selektywnie(60/40 HRC).
Styl klingi to styl "Unokubi-Zukuri", zbrocze w katanie sięga połowy klingi, wzmocnione Kissaki. Wakizashi nie posiada
bo-hi. Saya to połączenie zieleni i czerni na polerowanym lakierze, unikatowe dla tej linii. Wysokiej jakości rayskin (same)
użyta jest na rękojeści katany i wakizashi. Tsuba wykonana jest z tradycyjnie przyciemnianego żelaza z wizerunkiem
smoka Fuku-Riu trzymającego przydymiony, perlisty agat. Fuchi i Kashira również wykonane są z przyczernianego żelaza.
Kashira posiada wizerunek smoczego pazura trzymającego perłowy agat, kamień umieszczony jest tak, aby można było go
obracać w obrębie pazura.
Limitowana edycja daisho(katana i wakizashi) firmy Hanwei. Wykonanio tylko 150 sztuk katan i 75 sztuk wakizashi.
Śledząc historię Japonii, wyraźnie widać, że smoki są integralną częścią życia i tradycji Japończyków. Seria została
zaprojektowana, by upamiętnić najbardziej znane smoki, pojawiające się w japońskich mitach i legendach. Kuźnia Paula
Chena i projektanci, w serii tych mieczy, powołali do życia nie tylko unikatowy pomysł, ale również unikatowe miecze,
jedyne w swoim rodzaju.
Fuku-Riu- japoński smok szczęścia. Mało informacji istnieje na temat Fuku-Riu. Mówi się, że jeśli uda się go komuś
zobaczyć, osoba ta będzie obdarzona szczęściem. Smok często przedstawiany jest jako unoszący się w kierunku niebios, co
w niektórych kręgach jest znakiem sukcesu. Zostało to zobrazowane na Tsubie miecza Fuku-Riu. Perłowy kamień
trzymany przez smoka to również znak szczęścia i powodzenia. Projekt saya jest oryginalny, ponieważ jej kolor to
pomieszanie czerni i zieleni. Zieleń jest kojarzona w Japonii ze szczęściem. Fuku-Riu jest rzadkością w literaturze historii
Japonii, ale wciąż pozostaje ważną i integralną częścią "Tatsu Collection" i motywem przewodnim tej serii.

  Parametry produktu:
• Dł. głowni: 50,8 cm
• Dł. rękojeści: 12,7 cm
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