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Buzdygan Saurona - The Mace Of Sauron And Ring Red Eye Edition With War Banner

Kategoria:

Nr katalogowy: UC3520
Producent: United Cutlery
Cena: 1599.00 PLN
Dostępność: Brak w magazynie

Od niemal 30 lat United Cutlery jest firmą przodująca w
tworzeniu unikalnych i innowacyjnych produktów, które
obejmują szeroką gamę noży i mieczy, od funkcjonalnych
przez repliki z filmów i gier do własnej linii mieczy fantasy.
Lista produktów jest długa i obejmuje m.in.:
• Repliki filmowe dla kolekcjonerów
• Funkcjonalne miecze do sztuki walki
• Miecze fantasy
• Noże do rzucania i rzutki
• Noże myśliwskie i outdoorowe
• Produkty do samoobrony/Noże wojskowe
• Noże składane i narzędzia
• Noże turystyczne, survivalowe i wędkarskie
• Podstawki i uchwyty na miecze
Firma Unied Cutlery znana jest na całym świecie z wysokiej
jakości licencjonowanych replik produkowanych do wielkich
produkcji filmowych takich jak Władca Pierścieni czy
Rambo, przedmiotów kolekcjonerskich fantasy i dużego
wyboru funkcjonalnych noży sportowych i użytkowych,
tradycyjnych mieczy samurajskich, oraz unikalnych
designerskich noży i mieczy tworzonych przez Kit Rae i Gila
Hibbena. Firma ciągle stara się, aby noże i miecze były
najwyższymi standardami w branży o najwyższej wartości,
jakości i wydajności w rozsądnych cenach!

Zobacz produkt w sklepie
Replika potężnej maczugi dzierżonej przez Mrocznego Lorda Saurona w prologu Władcy Pierścieni: Drużyna Pierścienia.
Kiedy siły Saurona walczyły z Ostatnim Przymierzem Elfów i Ludzi na zboczach Góry Przeznaczenia, Sauron pojawił się na
polu bitwy ubrany w poczerniałą stalową zbroję. W jednej z rąk w żelaznej rękawicy trzymał masywną maczugę wojenną z
sześcioma ostrzami z czarnego żelaza. Na palcu nosił źródło swojej mocy, Jedyny Pierścień. Z każdym zamachem tej
straszliwej broni Sauron miażdżył swoich wrogów, wysyłając zastraszenie i strach w szeregi wszystkich, którzy mogliby
mu się przeciwstawić. Ta replika rekwizytu w skali użytej przez aktora w filmie jest wykonana ze wzmocnionej żywicy z
włókna szklanego z postarzanym żelaznym wykończeniem. Dbałość o szczegóły jest najwyższym priorytetem w każdym
egzemplarzu, aż do wytrawionej powierzchni i skorodowanego metalu. W zestawie znajduje się również ponadwymiarowy
Jeden Pierścień noszony przez Saurona, wykonany z litego, pozłacanego metalu. W komplecie uchwyt ścienny z żywicy (w
zestawie sprzęt montażowy i instrukcje).
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