Pukutilauksen vaihtoehdot
Budogu junioripuku
Hokutoryu-harjoituspuku junioreille.
Valmistettu 8 unssin puuvillasta.
Selässä Hokutoryu ju-jutsu -brodeeraus
Housuissa sekä kuminauha- että narukiinnitys.
Valkoinen vyö sisältyy hintaan.
Koko

120 cm 130 cm 140 cm 150 cm

Hinta

39,00 € 39,00 € 39,00 € 39,00 €

Budo-Nord Kodomo
Puku junioreille ja aloittelijoille.
Soveltuu erinomaisesti esimerkiksi Hokutoryu ju-jutsun tai kenjutsun harjoitteluun.
100 % puuvillaa.
Valkoinen vyö sisältyy hintaan.
Koko

100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm

Hinta

24,00 € 26,00 € 28,50 € 30,00 € 35,00 €

Koko

150 cm 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm

Hinta

36,00 € 39,00 € 41,50 € 42,00 € 43,00 €

Budogu harjoituspuku
Valmistettu 8 unssin puuvillasta.
Puvussa ei ole brodeerauksia.
Housuissa sekä kuminauha- että narukiinnitys.
Valkoinen vyö sisältyy hintaan.
Koko

160 cm 170 cm 180 cm 190 cm

Hinta

49,00 € 49,00 € 49,00 € 49,00 €

Budogu ju-jutsupuku
Valmistettu kestävästä 16 unssin puuvillasta.
Selässä valmiina Hokutoryu ju-jutsu -brodeeraus.
Housuissa sekä kuminauha- että narukiinnitys.
Suuniteltu kovaan harjoittelu- ja kilpakäyttöön.
Puku on reilun kokoinen ja kutistuu muutaman prosentin verran pesussa.
Puvun mukana ei tule vyötä.
Koko

160 cm 170 cm 180 cm 190 cm

Hinta

95,00 € 95,00 € 95,00 € 95,00 €

Dan Rho Shogun Plus
Puku on valmistettu tukevasta 14 unssin puuvillasta.
Housuissa polvivahvikkeet, jotka helpottavat mattotekniikoiden harjoittelua.
Takin tukevat tuplatikkaukset rinnuksissa takaavat puvun kestävyyden ju‑jutsuheitoissa.
Housuissa nyörikiinnitys ja lisäksi kuminauhavyötärö.
Puvun mukana ei tule vyötä.
Koko

160 cm 165 cm 170 cm 175 cm 180 cm 185 cm 190 cm 195 cm

Hinta

59,00 € 61,50 € 63,00 € 64,50 € 66,50 € 68,00 € 69,50 € 70,50 €

Kwon ju-jutsupuku
Itsepuolustuspuku esimerkiksi Hokutoryu ju-jutsun harjoitteluun.
Erittäin vahvaa 12 unssin puuvillaa.
Suunniteltu kilpailukäyttöön.
Perinteisesti leikattu vahvistetuilla olkapäillä, kyynärpäillä ja kauluksella.
Housut polvivahvikkeilla, kuminauhalla ja kiristinnyörillä.
Potkuhaarakiila lisää erinomaisesti liikkuvuutta jaloille.
Pukujen koot ovat isoja, joten älä hanki itseäsi suurempaa kokoa, sillä housut eivät juuri
pesussa kutistu.
Vyö ei kuulu mukaan.
Koko

160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm

Hinta

85,50 € 85,50 € 94,00 € 94,00 € 94,00 €

Budo-Nord Shogun
Itsepuolustuspuku esimerkiksi Hokutoryu ju-jutsun harjoitteluun.
Erittäin vahvaa 12 unssin puuvillaa.
Kutistuu noin 5 prosenttia 60 °C lämpötilassa.
Suunniteltu kilpailukäyttöön.
Hihojen leikkaus on malliltaan lyhyt, joten ranteet jäävät hyvin näkyviin, mikä helpottaa
otteista vapautumisen harjoittelua itsepuolustuslajeissa.
Perinteisesti leikattu vahvistetuilla olkapäillä, kyynärpäillä ja kauluksella.
Housut polvivahvikkeilla. Vyötärössä kuminauha ja kiristysnyöri.
Potkuhaarakiila lisää erinomaisesti liikkuvuutta jaloille.
Vyö ei kuulu mukaan.
Koko

160 cm 165 cm 170 cm 175 cm 180 cm 185 cm 190 cm

195 cm

Hinta

79,00 € 81,50 € 85,00 € 88,00 € 91,50 € 95,00 € 98,50 € 102,00 € 142,00 €

Dan Rho Sensei
Valmistettu 100 % laadukkaasta puuvillasta.
Takki on vahvistettu olkapäistä, rintakehästä ja kainaloista.
Housuissa polvivahvikkeet ja perinteinen vyötärönauha.
Saatavilla hoikalla leikkauksella (S) ja normaalilla leikkauksella (M).
Puvun mukana ei tule vyötä.
Koko

160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm

Hinta

88,00 € 89,50 € 92,00 € 94,50 € 96,50 €

Valkoinen vyö
Leveys 4 cm.
Tehty erittäin vahvasta puuvillapolyesterisekoitteesta, joka on perinteistä
puuvillavyötä hygieenisempää ja kuivuu nopeammin.
Pituus 260 cm 280 cm 300 cm
Hinta

6,00 €

6,00 €

6,00 €

200 cm

