
 

KKaarraatteeddrraaggtteerr  
IInnkkll..  bbrrooddeerreett  bbrryyssttmmæærrkkee  ((vvæærrddii  112255  kkrr..))  

 

Eco Kodomo Spirit America 

Leveres med hvidt bælte  Leveres med hvidt bælte Leveres med hvidt bælte 

Er en karatedragt for de En af de bedste giér på En lækker gi i top kvalitet. Den første gi i Luksus 

mindste. Bukserne leveres  markedet til prisen. Anbefales Stofkvaliteten er ”Medium klassen. Er vævet i 10 oz 

kun med elastik, til stor til alle begyndere. Størrelse 140 heavy” og den har et stof og lever op til de  

glæde for både børn og voksne. og 150 leveres KUN med elastik fantastisk godt snit og en behov og krav en seriøs 

  i bukserne.  Meget behagelig pasform karateudøver måtte  

      stille. 

        

Størrelse: 120  – 130 cm Størrelse: 140  – 200 cm Størrelse: 140  – 200 cm  Størrelse: 140 – 210 cm 

 10 cm spring  10 cm spring  10 cm spring 
 

 

Pris:  490 Kr. Pris:  590 Kr. Pris:  990 Kr. Pris:  1090 kr. 
 

 

Europa  Monarch Sovereign     Dynamic 

Kamikaze startede med Det perfekte design i den Den absolutte top model. Er første valg, når det 

at skabe denne absolutte bedste kvalitet. Den mest Udfør i micro fibretekstil med kommer til en gi, der  

Top model. Her finder du suveræne gi på markedet, hurtig svedabsorbering og skal have absolut 

et sandt mesterstykke, hvor hvis man vil have den  strækstyrke. Har en fantastisk bevægelsesfrihed og 

der er lagt meget tid og  perfekte ”kata” gi. Bevægelsesfrihed, er super pasform. Bukserne 

energi i at skabe et unikt.  En af verdens mest solgte giér komfortabel, med en perfekt leveres kun med elastik 

 til erfarne udøvere. Næsten  pasform. Udviklet speciel til Kryber IKKE, da den er  

EUROPA findes også i  alle Kata Champ” bruger denne instruktører.  Vævet i 55% bomuld og  

PLUS, til lidt større model.    45% Polyester. 

udøvere. 
 

Størrelse: 140  – 210 cm Størrelse: 150  – 210 cm Størrelse: 140  – 210 cm  Størrelse: 140 – 210 cm 

5 cm spring   5 cm spring  5 cm spring  10 cm spring  
 

 

Pris:  1290 Kr. Pris:  1590 Kr. Pris:  1590 Kr. Pris:  990 Kr. 

  



 

Gi bestilling 

 

Det samlede beløb indsættes på Konto nr. 4067 3440853080 

 

Husk at notere dit navn på indbetalingen.  

 

Når vi registrerer indbetalingen, vil du snarest muligt få det bestilte 

udleveret af din instruktør, der vil gå ca. en uge fra vi registrerer beløbet.  

 

Bemærk, at der altid følger et hvidt bælte med, når du køber en ny gi.  

 

BESTILLINGSSEDDEL nedenfor afleveres til din instruktør: 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Navn:______________________________________________ 

 

Gi Type:_____________________Str.______CM.    Pris______ 

 

Bælte:______________________ Str.______CM.    Pris______ 

 

Beløb I alt: --------------------------------------------__________ 

… 

  



 

  
 


