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Budo-Nord Shiai Sonkei WKF gi
Varenr.: 10015-002

Pris fra 286,25 DKK (inkl. moms)
Budo-Nord karategi Shiai Sonkei er en
kumitegi, der følger WKF’s regler til
kumite konkurrencer, idet den er
WKF-godkendt.
Budo-Nord Shiai Sonkei ligner til
forveksling en almindelig karatedragt,
men er et højfunktionelt stykke
sportstekstil – en elitedragt. Når
almindelige dragter klistrer sig til
kroppen har Sonkei en præget
inderside, der sørger for, at der er altid
er luft mellem dragt og hud. Når en
almindelig dragt føles tung, er Sonkei
stadig let som en fjer at have på. Noget
du virkelig bemærker på måtten når du
kæmper og hvor marginalerne er små og
pauserne er få.
Almindelige dragter krymper og kan
miste farve efter, at de er blevet
vasket mange gange, men Sonkei
holder sin størrelse og skinnende hvide
farve, hvis man husker at vaske den
rigtigt. Sonkei kommer også med
Budo-Nords Cool-Fight concept med
ventilerede zoner som giver ordentlig
gennemluftning og høj komfort. Bukser
med elastik og snøre i taljen.
En kumitegi, der er blevet en favorit
hos mange i WKF-eliten og er
landsholdsdragt i bland andet
Danmark, Norge, Island og Sverige.
Dragten krymper meget lidt ved vask på
30o - ca. 1% , den tørrer hurtigt, og ser
ren og flot ud uden at den skal
stryges, hvis man ikke slynger den for
hårdt - vi anbefaler 800 og max. 1000.
Vælg den rigtige størrelse - se vores
vejledende størrelsesguide.
- Meget let
- Høj komfort og bevægelsesfrihed
- Ventilerede zoner
- Tørrer hurtigt
- Så godt som krølfri

- Populær kumitedragt hos WKF-eliten
Bemærk venligst, at nogle af
størrelserne er med gammelt logo - dvs.
sort brodering. Det er i sær de store
størrelser, hvor det forekommer.
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