
 Versie augustus 2022 

U kunt ook uw pakken laten borduren met het ASK logo of uw eigen naam 

Alleen 1 naam of logo op broek/jas      €  18,00 

namen of logo’s op bijvoorbeeld broek en jas, wel dezelfde namen €  27,50 

Vraag bij bestellen naar de mogelijkheden 
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Kaiten ECO 

 

 

  

Kaiten ECO Jeugdpak Beginners pak   

Per 10 cm, witte band en elastiek taille   

100-140  €  43,00  

150-170  €  45,00  

 

 

 

Een goede keuze voor kinderen die graag veel sporten uit willen proberen. Een 

goedkoop maar degelijk pak voor de beginnende karateka met elastiek in de broek wat 

het aankleden een stuk makkelijker maakt. Alle broeken hebben een elastieken band 

rond de middel. Het pak wordt geleverd met een witte band.  
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Kaiten KODOMO 

 

 

 

 

Kaiten KODOMO Nieuwe Stijl, met witte band   

Per 10 cm   

120 t/m 150, met witte band en elastiek in broek  €  55,00  

160 t/m 200, met witte band en touwtjes bij broek  €  59,00  

 

 

 

Wij bevelen dit pak aan voor alle beginners. Gezien de huidige kwaliteit is het qua prijs 

het beste pak wat er te krijgen is in deze prijsklasse in de wereld van karate.  

De Kodomo wordt geleverd met een witte band. 
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Kaiten SPIRIT REVOLUTION 

Basic 

 

 

 

 

 

Kaiten SPIRIT REVOLUTION Basic 
nieuwe stijl, met witte band   

Per 10 cm   

130 t/m 160  € 87,50  

170 t/m 180  € 97,00  

190 t/m 210  € 99,00  

 

 
 

Dit karatepak is van een topkwaliteit. De Spirit is een pak van middelzwaar gewicht, 

draagt prettig en is herkenbaar aan zijn vorm en kwaliteit.   
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Kaiten SPIRIT REVOLUTION 

SLIM VERSION 

 

 

 

 

 

Kaiten SPIRIT REVOLUTION SLIM VERSION 

(met witte band)   

Vanaf maat 165 per 5 cm. verkrijgbaar    

130 t/m 160  € 102,00  

165 t/m 210  € 107,00  

 
 

 
 

Dit is het nieuwe model van de Spirit Classic maar dan in de 'Slim' uitvoering.  Dit 

karatepak is van een topkwaliteit. De Spirit is een pak van middelzwaar gewicht, draagt 

prettig en is herkenbaar aan zijn vorm en kwaliteit.   
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Kaiten AMERICA Revolution 

 

 

Kaiten AMERICA Revolution   

140,150 (per 10 cm) 155, 160 (per 5cm)  € 105,00  

165 t/m 185 per 5 cm  € 127,50  

190 t/m 210 per 5 cm.  € 128,50  

 

 

Hier begint de hogere klasse. Een zwaar strak geweven pak. Een pak voor de 

professional. Let op, nieuw model. De mouwen zijn smaller en halfrond aangezet. De 

pasvorm van de nek is comfortabeler en de broek is iets smaller en korter gemaakt. 
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Kaiten EUROPA Revolution 

 

 

Kaiten EUROPA Revolution   

elastiek in taille op aanvraag   

140, 150, 160 per 10 cm  € 145,00  

165 t/m 185 per 5 cm  € 165,00  

190 t/m 210 per 5 cm  € 165,00  

 

 

Dit absolute topmodel is 20 jaar geleden ontwikkeld samen met Sensei Shirai. Je zal 

merken dat een echte meester heeft gewerkt aan de ontwikkeling van dit pak. Een 

elegant pak met enorm comfort dat goed weg weet met het absorberen en 

transporteren van zweet. Een meesterlijke combinatie van design en kwaliteit.  

Let op, nieuw model. De mouwen zijn smaller en halfrond aangezet., De pasvorm van 

de nek is comfortabeler en de broek is iets smaller en korter gemaakt. 
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Kaiten New MONARCH Revolution 

 

Kaiten MONARCH Revolution (WKF logo op aanvraag)   

140,150 160(per 10cm) 165 t/m 185 (per 5cm) € 197,00  

190 t/m 210 per 5cm € 197,00  

 

Kaiten New MONARCH Kata Revolution (WKF logo op aanvraag)    

broek met elastiek in taille, kortere mouwen en kortere broekspijpen   

130-180 (per 10cm) Let op  mt.175 en mt.185 leverbaar  € 197,00  

190 t/m 210 mt. per 10cm  € 197,00  

 

Absolute top. De fijnste katoen van de hoogste kwaliteit maken de briljant geweven 

Monarch tot een topproduct. Alleen de allerbeste kleermakers mochten aan dit pak 

werken. Verwacht een hoog comfort wanner je dit pak draagt. De droom van de kata 

meesters. Het kata model heeft als aanpassing elastiek in de taille, kortere mouwen en 

kortere broekspijpen. 
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Kaiten SOVEREIGN Revolution 

 

 

Kaiten SOVEREIGN Revolution    

140,150,160 per 10cm  165 t/m 185 per 5cm  € 197,00  

190 t/m 205 per 5cm  € 197,00  

 

 

Onze trots. Het Shirai model, zoals de Kaiten Monarch, gecombineerd met de nieuwste 

technologieën waardoor het pak een stuk lichter is maar toch subliem draagt en de 

uitstraling heeft van een zwaarder pak. Zeer fijne stof met snelle transmissie van 

zweet. Het pak zorgt voor optimale bewegingsvrijheid. Speciaal ontwikkeld naar de 

eisen van Japanse instructeurs. Dit pak zet een nieuwe standaard. De absolute top! 
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Kaiten SOVEREIGN Revolution 

SLIM VERSION 

 

 

 

Kaiten SOVEREIGN Revolution, SLIM VERSION     

140,150,160 per 10cm  165 t/m 185 per 5cm  € 207,00  

190 t/m 205 per 5cm  € 207,00  

 

 

Onze trots. Het Shirai model, zoals de Kaiten Monarch, gecombineerd met de nieuwste 

technologieën waardoor het pak een stuk lichter is maar toch subliem draagt en de 

uitstraling heeft van een zwaarder pak. Zeer fijne stof met snelle transmissie van 

zweet. Het pak zorgt voor optimale bewegingsvrijheid. Speciaal ontwikkeld naar de 

eisen van Japanse instructeurs. Dit pak zet een nieuwe standaard. De absolute top! 
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Kaiten Hiyaku Elite Line 

 

 

 

 

 

Kaiten Hiyaku Elite Line(kumite pak) lichtdragend pak, 100% polyester   

Per 10 cm,alle broeken met bredere comfortabele elastiek i/d taille   

120 t/m 140 € 110,00 

150 t/m 160 € 120,00 

170 t/m 210 € 130,00 

 

Hiyaku staat voor snelheid en dynamiek in Japan en dit is precies wat dit WKF 

goedgekeurde Kumite-pak biedt. Een ultralichte stof gemaakt van 100% polyester, 

gecombineerd met de Kumite-snit voor maximale prestaties op de tatami! Ben je snel 

genoeg om de HIYAKU op de proef te stellen?  
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WEDSTRIJDHANDSCHOENEN KAITEN aangepast aan WKF modellen   

Rood en blauw (2 paar) S,M,L,XL  €   43,00  

 

 

 

 

 

 

Toque  €   18,00  
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KAITEN SPORTTASSEN   

KLEIN  €   38,00  

NORMAAL  €   49,00  

GIANT (EXTRA GROOT)  €   53,00  

RUGZAK KAITEN (ZWART)  €   31,00  

KAITEN RUGZAK/TAS  €   58,50  

 

Klein: 48 x 30 x 27 cm. Inhoud 30 liter 

Middel: 62 x 32 x 30 cm. Inhoud 55 liter 

Extra groot: 85 x 38 x35 cm. Inhoud 115 liter 

Rugzak: 43x 30 x 20 cm, Inhoud 17 liter 

Rugtas: 67 x 33 x 42 cm  Inhoud 60 liter 


