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Miecz United Cutlery Devil May Cry Red Queen Sword of Nero

Kategoria:  »  Miecze i szable  »  Miecze fantasy
Nr katalogowy: UC2596
Producent: United Cutlery
Dostępność: 990,00 PLN
Wyprzedane

Zobacz produkt w sklepie
Ten w pełni licencjonowany eksponat dla dorosłych jest żywcem wyjęty z gry video Devil May Cry 4. Ta ogromnie
popularna seria gier daje graczom szansę stoczenia walk z demonami za pomocą różnych broni, włączając w to masywny
dwuręczny miecz wyposażony w specjalny włącznik, który aktywuje system doprowadzania paliwa, które pokrywa klingę i
pozwala jej na chwilę zapłonąć. Miecz został stworzony przez "Fornuna's Order of the Sword", jako część planu pokonania
w czasie walki potężniejszych demonów. Miecz otrzymał od Zakonu Nero z powodu jego przytłaczających umiejętności w
walce. Autentyczna masywna replika miecza użytego w grze, długość ok. 106 cm, klinga o długości ok. 80 cm ze stali
nierdzewnej (tępe krawędzie). Uchwyt owinięty jest prawdziwą skórą i otoczony solidnymi, metalowymi częściami
rękojeści. Każdy miecz posiada swój indywidualny numer seryjny, stojak i certyfikat autentyczności.

  Parametry produktu:
• Dł. całkowita: 106 cm
• Dł. głowni: 80 cm

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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