KARATEDRAGTER

Leveres med broderet brystmærke

Eco

Begynderdragt for de helt små, en god og billig løsning.
Dragten leveres med elastik i bukserne, samt et hvidt
begynderbælte.

Kodomo

Begynderdragt, hvor man virkelig får meget for pengene.
Dragten er meget let i vævningen. Størrelse 140-150 cm
leveres med elastik i bukserne. Dragten leveres med et
hvidt begynderbælte.

Begynderdragten
til de mindste

Begynderdragten
til de lidt større

Spirit ”Regular”
Til begynderen
der stiller større krav

Den bedste dragt i begynderserien. Stoffet er tættere
vævet end Kodomo’en, og den har et godt snit, med
en behagelig pasform. Bukserne har snørrelukning, og
leveres med et hvidt begynderbælte.

Spirit ”Slim”

Dragten har de samme fordele som den almindelige
Spirit model; dog med et smallere snit – hvilket gør den
optimal for slanke piger og børn/juniorer. Bukserne har
elastiklukning, og leveres med et hvidt begynderbælte.

America

Lækker, slidstærk gi; vævet i 10 oz bomuld i ”Heavy” kvalitet. Denne gi lever fuldt ud op til kravene fra den seriøse
karateudøver. Bukserne har snørrelukning.

Til den slanke type

En ”skarp” gi – til en billig penge

Monach ”KATA”
Den ”skarpeste”
gi på markedet

Dynamic ”KUMITE”
Den ultimative
bevægelsesfrihed

Europa ”Regular”
Kaiten’s mest solgte gi

Det perfekte design i den bedste kvalitet. En lidt ”tung”
gi – der er syet med lidt korte ærmer og ben, som gør
den til den suveræne gi til kataudøvelse. Bukserne har
elastiklukning.
Gi’en med den største bevægelsesfrihed. Stoffet er ”riflet”
og fremstår meget blødt. Da den indeholder polyester –
kryber den ikke. Bukserne har elastiklukning.
NB Gi’en er stor i størrelserne.
Den absolutte topmodel, som også er Kaitens mest solgte gi. Stoffet fremstå blødt, da den er vævet af ”børstet”
bomuld. Bukserne har snørrelukning.

Europa
”Plus”
Til den robuste type

Udover nedenstående fordele – er denne model bredere
i snittet. Den absolutte topmodel, som også er Kaitens
mest solgte gi.Stoffet fremstå blødt, da den er vævet af
”børstet” bomuld. Bukserne har snørrelukning.

Sovereign

Den absolutte topmodel. Udført i 100 % bomuld i Micro
fibre tekstil, som gør at den fremstår yderst behagelig og
med en fantastisk bevægelsesfrihed. Udviklet specielt til
instruktører. Bukserne har snørrelukning.

Den suveræne gi

120-130 cm

140-200 cm
(springer med 10 cm)

490 kr.
590 kr.

990

kr.

990

kr.

1090

kr.

1590

kr.

990

kr.

1290

kr.

(springer med 5 cm)

1290

kr.

140-200 cm
(5 cm. spring)

1590

kr.

140-200 cm
(springer med 10 cm)

140-200 cm
(springer med 5 cm)

140-200 cm
(springer med 5 cm)

140-200 cm
(springer med 5 cm)

140-200 cm
(springer med 5 cm)

140-200 cm
(springer med 5 cm)

140-200 cm

Med hensyn til valg af type, og størrelse, gi er det altid en god ide, at spørge andre der træner i den type, og størrelse, gi man er
interesseret i.

IOGKF  Danmark

Bestilling af kampudstyr og bælter
Kamphandsker

Tandbeskytter

Farve:

Rød

|

Farve:

250 kr.

Blå

Størrelse:

Small

60 kr.

Klar
Størrelse:

|

Medium

|

Large

|

X-large

Junior

|

Senior

Skridtbeskytter

Ben- og fodbeskytter

Farve:

Farve:

150 kr.

Hvid

Rød

Størrelse:

Small

|

400 kr.

Blå

Størrelse:

|

Medium

|

Large

|

X-large

Small

|

Medium

|

Large

|

X-large

Bælter
Farve:

Hvidt/rød | Hvid/gul | Gul | Gul/orange | Orange | Blå | Grøn | Lilla | Brun
Størrelse:

230 cm

|

250 cm

|

275 cm

|

300 cm

|

325 cm

100 kr.

Bestillingsslip
Mit navn er:

Min instruktør er:

Gi type:

Størrelse:

Pris:

Kampudstyr:

Størrelse:

Pris:

Bestillingen er modtaget af:

Dato:

