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Poznaj arsenał Artema w Metro Exodus 
Dodatkowo każda klasa uzbrojenia dostanie szczegółowe, poświęcone jej wideo 

 

Studio 4A Games, wydawca Koch Media oraz jego polski partner – Wydawnictwo            
Techland, zapraszają na kolejny zwiastun nadchodzącego Metro Exodus. Tym razem          

autorzy gry prezentują uzbrojenie, jakim posługiwać się będziemy przemierzając         

postapokaliptyczną Rosję.  

 

 
Zwiastun arsenału w Metro Exodus ---- https://youtu.be/f4rzlfl98qo 

 

Seria Metro zawsze słynęła z wyjątkowego arsenału gdyż w realiach przedstawionego           

świata broń bohaterowie muszą wytworzyć sami, korzystając jedynie z dobrze znanych           

części. Na potrzeby Metro Exodus deweloper kompletnie odświeżył system broni. Każdy           
karabin czy pistolet ma być funkcjonalny, ale też dawać możliwości szerokiej           
kustomizacji, by gracz mógł dopasować go do swoich potrzeb. Ponadto o broń w Metro              
Exodus trzeba dbać – należy ją czyścić i utrzymywać w odpowiedniej kondycji, co pozwoli              
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zapobiec zacinaniu się i przegrzewaniu. To kolejna warstwa wzbogacająca immersję          

rozgrywki. 

 

 

 

Uzupełnieniem zwiastuna będą bardziej szczegółowe materiały wideo o każdej klasie z           

arsenału – pistoletach, shotgunach, karabinach oraz broniach specjalnych. Ukazany         

zostanie w nich ułamek potencjalnych kombinacji dostępnych przy rozwoju poszczególnego          

oręża.  

 

Już jutro pierwsze wideo z serii, traktujące o karabinach, w tym ikonicznym Kałasznikowie,             

śmiercionośnym Buldogu oraz broni, z której korzysta towarzyszka Artema – Ania. 

 

___________________ 

O firmie Techland 

Techland, niezależny producent gier, dystrybutor i globalny wydawca, powstał w 1991 roku. Polska firma znana jest                
najbardziej z gier Dead Island, Call of Juarez oraz Dying Light i dodatku Dying Light: The Following. Łącznie marka                   
Dying Light przyciągnęła ponad 13 milionów graczy. Aktualnie pracuje nad dwiema grami z segmentu AAA, które ujrzą                 
światło dzienne w ciągu najbliższych trzech lat. 
W 2016 roku Techland rozszerzył swoją działalność o wydawnictwo ogólnoświatowe pod marką Techland Publishing.  
Techland tworzy i wydaje najwyższej jakości produkcje na wiodących platformach – PC, Sony PlayStation 4 oraz                
Microsoft Xbox One. W trzech biurach znajdujących się na terenie Polski pracuje ponad 400 utalentowanych osób.                
Każdym swoim produktem firma stara się dostarczać niezapomnianych przeżyć, korzystając przy tym z najświeższych              
i innowacyjnych technologii. 
Więcej informacji o firmie Techland znajdziesz na oficjalnych stronach: http://techlandpublishing.com oraz           
http://techland.pl Wszystkie nazwy produktów, wydawców, znaki handlowe, materiały graficzne oraz powiązane grafiki            
i znaki handlowe, zarejestrowane znaki handlowe i/lub materiały chronione prawami autorskimi są własnością             
odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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