Genereret: 14/08 2020 kl. 13:14

varegruppe Gier efter stilart

Budo-Nord Honbu gi - neutral
Varenr.: 10011-001

Pris fra 795,00 DKK (inkl. moms)
Budo-Nords Honbu karate gi - den
originale model med specielle design
fra Honbu Dojo i Japan - er fremstillet
af ubleget bomuld. Gien er lavet af
ubleget bomuldscanvas. Jakken går
ned på midt på låret og ærmerne, er korte til
midt på underarmen. Bukserne, der er
lange, er lavet i lidt materialer, der også
er ubleget og har traditionel snøring i
taljen.
Budo-Nords Honbu gi er en autentisk
gi og en populær karatedragt inden for
knockdown stilarter.
Honbu gien er lavet af ubleget og
ubehandlet bomuld, hvilket er langt
mere miljøvenligt end vores hvide og
farvede gier. Men det betyder til
gengæld også, at dragten krymper meget.
Ved 60 graders vask, har vi målt op til
omkring 10% krympning i benlængde og
næsten lige så meget i jakkens længde. Du
bør tage dette i betragtning, når du prøver
gien. Armlængden krymber også, men
ikke så meget.
I tvivl om størrelse?
Se vores vejledende størrelsesguide.
Vær opmærksom på krympeprocenten når
du vælger størrelse. budoxpertens
erfaring er, at denne gi kryber
minimum 10 cm.
Budo-Nord Honbu gi er en karategi af
højeste kvalitet med meget lang levetid.
Det bliver smukkere og mere
behageligt at træne i jo oftere du vasker
den og bliver sandsynligvis en af dine
favoritter, når den er 'tilpasset'.
- Fremstillet af ubleget og ufarvede
bomuld
- Design ifølge Honbu dojo, Japan
- Ekstra sømme på ærmerne og forneden
- Bukser med traditionel snøring
- Køb 'din' størrelse i cm, vask dragten
ved 60 grader 1. gang - og den passer

- eksempel: en person med en højde på
170 cm køber en str. 180 cm. Vask på 60
grader en gang - og den passer til
personen på 170 cm

150 cm (Varenr.: 10011-001-150)

795,00 DKK

160 cm (Varenr.: 10011-001-160)

835,00 DKK

170 cm (Varenr.: 10011-001-170)

895,00 DKK

180 cm (Varenr.: 10011-001-180)

945,00 DKK

190 cm (Varenr.: 10011-001-190)

1.020,00 DKK

200 cm (Varenr.: 10011-001-200)

1.095,00 DKK

210 cm (Varenr.: 10011-001-210)

1.165,00 DKK

