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Kuta Katana Duncana - serial Nieśmiertelny - United Cutlery

Kategoria:  »  Miecze i szable  »  Katany - inne
Nr katalogowy: UC2592
Producent: United Cutlery
Dostępność: 869,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie
Oficjalnie licencjonowana autentyczna replika katany Duncana MacLeod'a. Ten kultowy miecz został poraz pierwszy
zrobiony z prawdziwym, ręcznie wykutą klingą z wysokowęglowej stali 1045 i wiernie oddaną rękojeścią stylizowaną na
kość słoniową. Replika United® Cutlery została skrupulatnie wykonana w oparciu o dokumenty dotyczące rekwizytu
użytego w filmie. Uchwyt rękojeści jest jednolicie odlanym kawałkiem wzmocnionej żywicy, w celu dokładnego oddania
wyglądu, poczucia i wagi prawdziwej, antycznej kości słoniowej. Poraz pierwszy ten miecz wyposażony jest w pochwę
którą Duncan używał by nosić miecz niewidoczny dla otoczenia. Wykonana z prawdziwej i imitowanej skóry, ta wiernie
zaprojektowana pochwa może być noszona u boku lub na plecach i zawiera sprzączkę do paska, pozwalającą w pełni
dopasować jego długość. Ostrze 68,6cmi, 101,6cm całość.

  Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 101,6cm
• Dł. klingi: 68,6cm
• Waga: 1,4 kg

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!
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