
Dokument może posłużyć jako przewodnik do zakupu kimona oraz ochraniaczy do treningów 

Kyokushin w Klubie Karate Kyokushin Skała.  

Podane poniżej kimona i ochraniacze to propozycje, maja na celu pokazać typ i główne cechy 

produktu. Dokument nie jest reklamą podanych poniżej produktów. 

Przed zakupem radzimy zapytać sprzedawcę, czy wybrany przez nas ochraniacz lub kimono jest 

odpowiednie do treningu Kyokushin. 

Linki do produktów mogą się przedawnić. Data wykonania dokumentu: 05.01.2019. 

 

 

1. Kimona 

 

1.1 Decathlon, KARATEGA DO KARATE 200 DLA DZIECKA OUTSHOCK 

Najtańsza opcja, dobry wtbór dla dzieci, które szybko „wyrosną” z kimona. 

Należy kupic rozmiar 5-10 cm większy od wzrostu, kimono skurczy się w praniu. 

 

1.2 Sklep Daniken Kraków, KARATE-GI KYOKUSHIN 

Kimono dla młodzieży i poczatkujacych dorosłych. Sklep ma również inne (droższe ale i lepsze 

jakościowo) kimona do kyokushin. 

 

1.3 Kimono Litwin. Można zakupić w: 

klubie Kyokushin w Krakowie, 

lub u producenta 

Są to kimona bardzo dobrej jakości. Rozmiar kupuje się bez marginesu na kurczenie się kimona w 

praniu, są one wykonane z materiału wstępnie wykurczonego. 

 

Generalnie kimona do Kyokushin nie powinny mieć bluzy wykonanej z materiału o gęstości większej 

niż 14 oz (bluzy maja 9-14 oz), spodnie zazwyczaj są wykonane z materiału 10 oz. 

 

2. Ochraniacze na ręce („piąstkówki”, „napięstniki”) 

Przy zakupie tych ochraniaczy zalecamy żeby wybrać model, który nie wymusza usztywnienia 

nadgarstka poprzez taśmę z rzepem. Usztywnienie nadgarstka przez ochraniacz powoduje, że nie 

utwardzamy tego stawu w czasie ćwiczeń, a tego nie chcemy. Cecha ochraniaczy na rękę są otwarte 

palce. 

 

   
 

2.1 Sklep Daniken Kraków, OCHRANIACZ PIĘŚCI STANDARD - ELASTYCZNY 

Podstawowy ochraniacz na dłoń. W pełni wystarczy do treningów. 

https://www.decathlon.pl/karatega-do-karate-200-id_8365189.html?gclid=CjwKCAiAyMHhBRBIEiwAkGN6fPv-MqhSUNXYY0qCtuABrmSPhjqCYPh04A10hUOE01cF20XiMWPm1BoCZiEQAvD_BwE
https://www.daniken.com.pl/pl/p/Karate-gi-KYOKUSHIN/254
http://www.karate.org.pl/kyokushin/sklep.php
http://litwin-sportfashion.pl/?page_id=199
https://www.daniken.com.pl/ochraniacz-piesci-standard-elastyczny-bialy


 

Dostępnych jest dużo podobnych ochraniaczy na portalach internetowych: link1, link2 

 

2.2 Sklep Daniken Kraków, OCHRANIACZ DŁONI SPEED 

Lepszej jakości ochraniacz wykonany ze skóry. 

 

2.3 Sklep Daniken Kraków, OCHRANIACZ DŁONI - MASTER 

 

 

3. Ochraniacze na stopę i goleń. 

 

 
 

3.1 Sklep Daniken Kraków, OCHRANIACZ PISZCZELI I STOPY STANDARD - ELASTYCZNY 

https://allegro.pl/oferta/napiestniki-ochraniacze-dloni-karate-xs-s-m-l-xl-7719676072
https://allegro.pl/oferta/napiestnik-elastyczny-ochraniacz-na-dlon-dloni-m-7699198384?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=YjU3MTIxOTEtZTViNi00ZmEzLTkyMWMtODFjZDAzZDNlZTU5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=3b1c13fe-0aba-4299-aaf5-594386c6c811
https://www.daniken.com.pl/pl/p/Ochraniacz-dloni-SPEED/115
https://www.daniken.com.pl/pl/p/Ochraniacz-dloni-MASTER/99
https://www.daniken.com.pl/pl/p/Ochraniacz-piszczeli-i-stopy-STANDARD-elastyczny/136

