
Kaiten prijslijst  per 1 mei  2015 
(Incl. btw – prijswijzingen voorbehouden) 

  
ECO jeugdpak 
Een traditioneel eenvoudig beginnerspak voor de allerkleinste met een witte band.  Per 10 cm. 

De broek heeft elastiek i.p.v. een koord. Dat scheelt weer het vastmaken door de ouders of sensei  

Maat 100 t/m 140       €   32,50 

Maar 150 t/m 160       €   35,-- 

 

KODOMO New Style,  Een prettig licht beginners pak. De snit en stof behoren tot de beste 

in deze prijsklasse. De jas en de mouw valt iets langer dan standaard en met witte band. De maten 

gaan per 10 cm.  

Maat 140 t/m 150       €    41,50 

Maat 160 t/m 200       €    46,50 

 

New Senshi WFK is een kumite pak van lichter materiaal, 100% polyester en met een brede, 

comfortabele elastieken band in de taille. De Senshi heeft een lange jas , lange mouwen en met WFK 

logo De maten gaan per 10 cm. 

Maat 140 t/m 150       €    55,00 

Maat 160-170        €    63,50 

Maat 180 t/m 200       €    72,-- 

 

Standard met witte band  

Kortere jas en smallere pijpen. Per 10 cm.     

140 t/m 160        €    78,00 

Maat 170-2100        €    86,50 

 
De AMERICA is een redelijk zwaar pak uit de Shirai lijn voor de leraar en gevorderden en voelt door 

de verdichte weving harder aan. Het is een uitermate goed training en wedstrijdpak.  

De jas is lang met korte mouwen. 

Maat 140, 150, 155 en 160       €   90,-- 

Maat 165 t/m 185 (per 5 cm)      €  112,50 

Maat 190 t/m 210 (per 5 cm)      €  113,50 

 

De  EUROPA is een ideaal kata pak. Het is middelzwaar en soepel, voelt zacht aan,  absorbeert zweet 

en droogt snel. Het pak valt ruim en er is bij de broek een keuze tussen een koord of elastiek (op 

aanvraag) en de jas tussen korte en lange mouw. 

Maat 140, 150 en 160 (per 10 cm.)     €    121,50 

Maat 165 t/m 210 ( per 5 cm)      €    139,50 

 

Daarnaast heeft  Kaiten nog de EMPEROR,  MONARCH en SOVEREIGN Deze pakken zijn ca. 

30% zwaarder dan de Europa . Het zijn absolute toppakken met ieder zijn eigen eigenschappen.  

De prijzen liggen tussen de € 158,-- en  € 170,-- 

 
BANDEN  Alle banden, m.u.v. de zwarte,    €  8,00 

 

Maatvoering en was advies. 
Als iemand met een normaal postuur een pak wil bestellen adviseren we meestal 

eigen lengte plus 5 centimeter erbij dit i.v.m. het krimpen. In de meeste gevallen 

afgerond naar boven.  

Vooral de beginnerspakken (Kodomo/Eco) krimpen zeker 5 cm. 

- Was het pak de eerste keer op 30 graden, 

- NIET in de droger 

- Vooral geen wasmiddel gebruiken met een bleekmiddel  

Met bovenstaande was voorschrift zal het pak minder snel krimpen. 

Let wel – Krimpen doet het pak altijd - 
 


