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Sobre Nós
A MKS Importação nasceu em 1994, ano da conquista do tetracampeonato
mundial de futebol pelo Brasil. Ao longo desses mais de 25 anos, a empresa
se notabilizou pela eficiência nas importações e distribuições da operação
de artes marciais da marca adidas, além da transparência e ética nas ações.
Contamos com um centro de distribuição com 1.000m² de área,
proporcionando agilidade e segurança no armazenamento e envio das
encomendas.
Nosso compromisso imutável é, além de entregar produtos de qualidade,
também realizar atendimento eficiente e respeitoso a todos os nossos
clientes. Queremos ser conhecidos como uma marca de confiança, que
proporciona segurança aos clientes e melhora a performance de seus
treinos, seja para um profissional ou alguém em busca de melhorar a saúde.
Antes uma pequena empresa familiar, a operação da MKS cresceu e já conta
com mais de 20 representantes espalhados pelo Brasil e atende a mais de
300 lojas físicas e outras mais de uma centena de lojas virtuais cadastrados,

do Norte ao Sul. Neste período, a MKS também passou a desenvolver uma
linha própria de produtos e atualmente conta com coleções de luvas,
caneleiras, quimonos de jiu-jitsu, judô e karatê, além de diversos acessórios
e roupas.
Pelo longo tempo de estrada e seriedade no trabalho, a MKS conta com
uma rede de fabricantes entrosada e reconhecida. Nossa produção está
dividida entre Paquistão, no Oriente Médio, e Brasil, em diversos estados.
Temos uma excelente capacidade de negociação, permitindo a
diversificação de nosso mix de produtos com preço acessível, agilidade na
entrega e garantia contra defeitos de fabricação de 90 dias. Navegue pela
nossa loja virtual, acesse nossas redes sociais e conheça ou volte a comprar
a qualidade e experiência da MKS Combat Gear.

Bandagem Elástica 2,55m
•Bandagem com fechamento com fita aderente de dupla
face , tecido lavável para maior higiene, aproximadamente
5 cm de largura.
COMPOSIÇÃO: Algodão, Poliéster e Nylon.
ITENS INCLUSOS: 02 Bandagens de 2,5m adidas.
CORES: Vermelho - Rosa - Preto - Azul
TAMANHO: 2,55m - 3,5m - 4,5m

Embalagem
Cartela

Bandagem Elástica 2,5m BlisTER
• Bandagem com fechamento com fita
aderente de dupla face , tecido lavável para maior
higiene, aproximadamente 5 cm de largura
COMPOSIÇÃO: Algodão, Poliéster e Nylon.
EMBALAGEM: Blister
ITENS INCLUSOS: 02 Bandagens de 2,5m adidas

ⒸSergio K.

CORES: Vermelho - Preto - Azul

Embalagem
Blister

Bandagem adidas Hand Wrap
Subluva adidas Gel Speed Quick Wrap
• Materiais externos de neoprene e poliéster. camada interna de gel protege os metacarpos,
Tecido respirável que absorve a umidade permite uma ventilação otimizada graças à
tecnologia Aeroready, Costura entre os dedos, orifício para o polegar e alça para puxar o
protetor, Enrole a bandagem de gancho e alça para um ajuste ideal (2 metros)
CORES: Preto - Azul

A Bandagem Boxing Hand Wraps da adidas é feita de fita 100% macia de baixa elasticidade, comprimento de 2,55m com 5cm de
largura e fecho com fita dupla face aderente, possui um loop de polegar inicial para uma proteção confortável para as mãos com
ajuste firme e personalizado para cada atleta. As bandagens adidas são ideais para todos os treinamentos de boxe, kickboxing, MMA,
artes marciais e esportes de combate.
A Bandagem não apenas o protege de ferimentos, mas também protege sua saúde e o meio ambiente, não sendo exposto a produtos
químicos nocivos, produtos da adidas são livres de produtos químicos AZO.

TAMANHOS: 2,55 / 3,50 / 4,50
CORES: Vermelho - Rosa - Preto - Azul

Protetor de Cabeça Response Semi aberto
•Equipamento fundamental aos treinadores e praticantes de Boxe,
Kick Boxing e Muay Thai, já que afasta o risco de eventuais lesões
causadas pelo impacto dos golpes.
COMPOSIÇÃO: Headguard modelo semi-aberto, Revestimento
externo em PU e PU Maya, Forro interno feito de material I-Comfort
+ de secagem rápida e antiderrapante. Interno em Espuma EVA
espessa, leve resistente, Acolchoamento de espuma adicional na
parte de trás da cabeça, Nível otimizado de absorção de choque em
todo o headguard, Grande tira na parte de trás da cabeça para um
ajuste preciso com fitas de dupla face aderentes.
CORES: Preto/Vermelho - Preto/Branco

Protetor de Cabeça Boxe Rookie
•O Protetor de Cabeça adidas é essencial nas lutas de artes
marciais, protegendo o atleta em zonas críticas para evitar ao
máximo lesões. Traz um ajustes que garante conforto e
segurança extra contra os golpes
COMPOSIÇÃO: Revestimento em PU, interno em material de
espuma EVA injetado para absorção de choque, área
acolchoada no topo da cabeça para proteção ideal, Grande
tira com presilha de fita dupla face aderente na parte de trás,
ajueste tambem com tiras na mandíbula para ajuste rápido
CORES: Vermelho - Azul

Protetor de Cabeça AIBA Approved Couro
Protetor de cabeça aprovada pela AIBA, fabricado em Couro de
vaca de alta qualidade
COMPOSIÇÃO: Forro japonês Amara para maior conforto e para
manter o headguard no lugar, Preenchimento de espuma de alta
compressão fornecendo nível otimizado de absorção de choque,
Sistema de aperto firme na parte superior, Sistema de fechamento
com tira firme de couro e alça no queixo para sistema de aperto
firme com fitas dupla face aderentes.

Protetor de corporal reversível
Protetor de corpo reversível feito de material PU3G durável e
resistente.

Fabricado em Couro de vaca de alta qualidade,

COMPOSIÇÃO: Protetor de corpo reversível feito de material PU3G
durável e resistente, Preenchimento de espuma EVA de alta
densidade, para permitir a absorção ideal de socos e pontapés,
Correias de apoio em elástico ajustáveis com fecho em Tecido
fabricado em tiras duplas, aderentes, usado como fecho ou para
fixar uma na outra na parte de trás do protetor.

CORES: Vermelho - Azul

CORES: Azul-Vermelho

Luva de Foco adidas Curta Speed Coach (Par)
Luva de foco curvo curta feita de material PU resistente, Enchimento
feito de espumas mistas EVA e Ppolymax fornecendo absorção de
impacto ideal para o treinador
Tecido respirável de umidade permite uma ventilação otimizada
graças à tecnologia Aeroready, vendida somente em par
Grande bola de aderência localizada na palma da mão. Gancho de
pulso ajustável e alça de laço na parte de trás para um melhor
aperto, Tamanho 18 x 24 x 4 cm
CORES: Preto - Dourado

Escudo de estilo tailandês adidas Thai Pad
• Escudo de estilo tailandês extra grosso com revestimento externo
de PU3G, super resistente, parte traseira com tecido resistente para
maior durabilidade
Interior feito de acolchoamento superior projetado para treinos
pesados, Alça reforçada com gancho duplo e laço rígido, punho e
antebraço, alças para ajuste perfeito
Dimensões: 41 x 20 x 12cm, venda por unidade.
CORES: Preto

Escudo de treino estilo Iraniano

Luva de Foco Manopla adidas Curta

Encaixe anatômico e a leveza do seu material potencializam o treino.
Destaca-se a leveza do equipamento, agilizando os movimentos do
treinador e do atleta.

As luvas de foco ou manopla como são conhecidas, são desenvolvidas
para ajudar a melhorar seus reflexos, é uma ferramenta incrível para
melhorar sua habilidades de golpear - defensivas e ofensivas, assim
voce executa movimentos realísticos de uma luta

COMPOSIÇÃO: Com revestimento em PU (sigla para Poliuretano, um
polímero resistente a rasgos e com grande elasticidade e resistência)
que garante o conforto e a durabilidade do equipamento,
enchimento em EVA revestido de espuma elástica.

COMPOSIÇÃO: Fabricada com estrutura exterior em PU3G Innovation
resistente para maior durabilidade, Material antiderrapante na pega
para maior conforto. Espuma de EVA de alta resistência para melhor
absorção das ondas de choque, Medidas aproximadas: 21x18x7 cm

O encaixe anatômico e a leveza do seu material potencializam o
treino. Destaca-se a leveza do equipamento, agilizando os
movimentos do treinador e do atleta.

CORES: Preto

CORES: Preto

Aparador de Chute Escudo Sparring

Aparador de Chute Retangular

Aparador de Chute Escudo Sparring

Material externo em PU3G Innovation (PU sigla para Poliuretano, um
polímero resistente a rasgos e com grande elasticidade e
resistência), espuma de EVA de alta densidade para absorção de
impactos e maior durabilidade, tiras em nylon e poliéster.

Perfeito ajuste na mão, simulando a realidade das lutas em seu
treinamento. Ideal para treinos de alta performance

Material externo em PU3G Innovation (PU sigla para Poliuretano, um
polímero resistente a rasgos e com grande elasticidade e
resistência), espuma de EVA de alta densidade para absorção de
impactos e maior durabilidade, tiras em nylon e poliéster.

COMPOSIÇÃO: O PU3G é um material que parece, sente e funciona
como couro. Extremamente forte, o 3G pode absorver
continuamente a transpiração, mantendo-se flexível e imune a
rachaduras.

COMPOSIÇÃO: Aparador de chutes adidas, revestido em PU (sigla
para Poliuretano, um polímero resistente a rasgos e com grande
elasticidade e resistência) e fechamento com fitas de dupla
aderência. Perfeito ajuste na mão, simulando a realidade das lutas
em seu treinamento. Ideal para treinos de alta performance.

COMPOSIÇÃO: O PU3G é um material que parece, sente e funciona
como couro. Extremamente forte, o 3G pode absorver
continuamente a transpiração, mantendo-se flexível e imune a
rachaduras.

CORES: Preto
CORES: Preto

CORES: Preto

Aparador de Chute Curvo
COMPOSIÇÃO: Material externo em PU (sigla para Poliuretano,
um polímero resistente a rasgos e com grande elasticidade e
resistência), espuma de EVA de alta densidade para absorção
de impactos e maior durabilidade, tiras em nylon e poliéster.
CORES: Preto

Alvo Quadrado para socos
Encaixe anatômico e a leveza do seu material potencializam o treino.
Destaca-se a leveza do equipamento, agilizando os movimentos do
treinador e do atleta.
COMPOSIÇÃO: Com revestimento em PU (sigla para Poliuretano, um
polímero resistente a rasgos e com grande elasticidade e resistência)
que garante o conforto e a durabilidade do equipamento,
enchimento em EVA revestido de espuma elástica.
O encaixe anatômico e a leveza do seu material potencializam o
treino. Destaca-se a leveza do equipamento, agilizando os
movimentos do treinador e do atleta.
CORES: Preto

Protetor de Tórax Karate WKF Approved

Coquilha Protetor GenitaL

Coquilha Protetor GenitaL WKF Approved

• Protetor de Torax aprovado pelo WKF - World Karate Federation, apropriado para
campeonatos oficiais Kumite

• Coquilha ou protetor genital de treinamento, a sunga é
fabricada em em algodão e material sintético, leve e respirável,
Coquilha ou concha rígida, porém removível, permitindo uma
lavagem regular do tecido externo que a sustenta,
especialmente projetada para homens

• Coquilha ou protetor genital de treinamento, a sunga é
fabricada em em algodão e material sintético, leve e respirável,
Coquilha ou concha rígida, porém removível, permitindo uma
lavagem regular do tecido externo que a sustenta,
especialmente projetada para homens

COMPOSIÇÃO: Algodão e material sintético, leve e respirável.

COMPOSIÇÃO: Algodão e material sintético, leve e respirável.

CORES: Branco

CORES: Branco

COMPOSIÇÃO: Parte interna é composta de espuma para maior conforto e proteção, a
proteção se estende tambem a parte lateral do atleta protegendo parte das costelas. O
fechamento te permite o ajuste customizado para todo biotipo de atleta, feito em
polyester ajuda tambem com sua elasticidade.
CORES: Vermelho

Luva Karatê sem dedão WKF Approved

Luva Karatê com Dedão WKF Approved Old Collection

• Protetor de mão (Luva) sem dedão para treino e competições WKF Approved World Karate Federation, resistente e durável com design anatômico

• Protetor de mão (Luva) com dedão para treino e competições WKF Approved World Karate Federation, resistente e durável com design anatômico, Old Collection, o
modelo atual adidas possui listas no punho.

COMPOSIÇÃO: Fabricado em PU (sigla para Poliuretano, um polímero resistente a
rasgos e com grande elasticidade e resistência), tem ajuste com fita elástica e fita dupla
face aderente no punho para maior firmeza e rápido ajuste, possui ainda encaixes dos
dedos com fita elástica

COMPOSIÇÃO: Fabricado em PU (sigla para Poliuretano, um polímero resistente a
rasgos e com grande elasticidade e resistência), tem ajuste com fita elástica e fita dupla
face aderente no punho para maior firmeza e rápido ajuste, possui ainda encaixes dos
dedos com fita elástica

CORES: Vermelho / Azul
CORES: Vermelho / Azul

Luva Karatê sem Dedão WKF Approved
• Protetor de mão (Luva) sem dedão para treino e competições WKF Approved World Karate Federation, resistente e durável com design anatômico, Old Collection,
modelo com Logo adidas no punho, atual possui listas
COMPOSIÇÃO: Fabricado em PU (sigla para Poliuretano, um polímero resistente a
rasgos e com grande elasticidade e resistência), tem ajuste com fita elástica e fita dupla
face aderente no punho para maior firmeza e rápido ajuste, possui ainda encaixes dos
dedos com fita elástica
CORES: Vermelho / Azul

Protetor de Pé para Caneleira Karate WKF Approved
• Agora você não precisa mais trocar toda a caneleira em função do desgaste apenas
do propetor de pé, com os n ovos protetores de pé adidas WKF Apporoved, sua
canaleira terá um seu uso prolongado
COMPOSIÇÃO: Fabricada em PUque é um material altamente resistente, possui fita
dupla face aderente para ajuste e elásticos para ajuste total e proteção aos seus pés
CORES: Vermelho / Azul

Luva Karatê adidas com Dedão WKF Approved
Protetor de mão (Luva) com dedão para treino e competições WKF Approved - World
Karate Federation, resistente e durável com design anatômico.

Caneleira Karatê adidas com Protetor de Pé WKF Approved
• Indicada para treinos e competições oficiais de Karatê é homologada pela WKF (World Karate
Fedaration), sendo construída sobre rigorosos critérios e testes de qualidade e materiais de alta
qualidade, para garantir o máximo de performance com total segurança aos atletas.

COMPOSIÇÃO: Fabricado em PU (sigla para Poliuretano, um polímero resistente a
rasgos e com grande elasticidade e resistência), tem ajuste com fita elástica e fita dupla
face aderente no punho para maior firmeza e rápido ajuste, possui ainda encaixes dos
dedos com fita elástica

COMPOSIÇÃO: Segurança e conforto, a caneleira e o protetor de pés são peças separadas, que
podem se unir através de velcro resistente, mantendo todos os movimentos,, fabricada em EVA
revestida por PU (sigla para Poliuretano, um polímero resistente a rasgos e com grande
elasticidade e resistência) ela possui fitas aderentes de dupla face para regulagem. O tamanho
adequado, não deve permitir que a caneleira deslize facilmente, e também não deve apertar em
demasia a tíbia e o pé do atleta.

CORES: Vermelho / Azul

CORES: Vermelho - Azul / Preto - Dourado / Preto - Branco / Azul - Vermelho

Caneleira com protetor de pé adidas Shin and step pad
• Treine forte sem perder a proteção para pernas e pés. A Caneleira adidas foi criada para os treinos mais intensos de máximo contato,
para aqueles que precisam afiar seus chutes com explosão e força, leve e ergonômica, se encaixando perfeitamente em suas pernas
COMPOSIÇÃO: Feita em PU de alta resistência e durabilidade, possui alças ajustáveis com fita aderente de dupla face alé de elástico para
encaixe dos pés, design moderno e com áreas de maior impacto em relevo para aumento da proteção, leve e ergonômica, se encaixando
perfeitamente em suas pernas
Nível homogêneo de absorção de choque, Forma ergonômica para desempenho ideais para seus treinos, Reforço de neoprene entre as
partes da canela e do peito do pé, Sistema de fechamento de alça dupla rígida com fita aderente de dupla face para ajuste ultra-firme
CORES: Preto / Branco

Caneleira com protetor de pé adidas Pro
• Treine forte sem perder a proteção para pernas e pés, a Caneleira adidas Pro foi
criada para os treinos mais intensos, de máximo contato, para aqueles que precisam
afiar os chutes com explosão e força.
COMPOSIÇÃO: Feita em PU de alta resistência e durabilidade, possui alças ajustáveis
com fita aderente de dupla face além de elástico para encaixe dos pés, design
moderno e com áreas de maior impacto em relevo para aumento da proteção, leve e
ergonômica, se encaixando perfeitamente em suas pernas, Forro feito de I-Comfort +
de secagem rápida e material antiderrapante, Acolchoamento de espuma moldada em
PU de alta compressão, Nível homogêneo de absorção de choque, Formato
ergonômico para segurança e desempenho ideais para seus treinos.
CORES: Preto - Dourado

Caneleira adidas Kick Boxing WAKO Approved
•Bandagem com fechamento com fita aderente
de dupla face , tecido lavável para maior higiene,
aproximadamente 5 cm de largura.
•Composição: Algodão, Poliéster e Nylon.
•02 Bandagens de 2,5m adidas.
CORES: Vermelho - Rosa - Preto - Azul

Cotoveleira Kickboxing Reversível WAKO ApproveD
• Esse par de Cotoveleiras adidas WAKO Approved, fabricada em material elástico
100% Polyester, reforço de EVA acolchoado e macio, proporcionando maior proteção
nos seus treinos
COMPOSIÇÃO: Esse par de Cotoveleiras adidas WAKO Approved, fabricada em
material elástico 100% Polyester, reforço de EVA acolchoado e macio, proporcionando
maior proteção nos seus treinos
CORES: Vermelho

Luvas de boxe e kickboxing adidas Adi-Speed 501 Pro Red

Luva de Boxe Power Colors

• As luvas adidas Adi-Speed 501 Pro Training, são as luvas de treino do mais alto nível, concebidas para boxeadores profissionais e entusiastas
de fitness avançado. Essas luvas usam espuma Cloud MVE inovadora que é extremamente protetora e tem capacidade excepcional de
absorver golpes pesados. Isso também oferece proteção extra para o pulso. O acolchoamento da luva é moldado à mão e extremo cuidado é
tomado para garantir que a luva forme um encaixe perfeito para proteger a mão e fornecer potência total. O formato desta luva garante um
ajuste confortável desde a primeira vez que a usa, fechamento com fita dupla face aderente em uma tira rígida.

• Novo design, produzida em duas cores, essas Luvas são a escolha ideal para todos os treinos de boxe, muay thai ou kickboxing.
Fabricadas em 100% PU (sigla para Poliuretano, um polímero resistente a rasgos e com grande elasticidade e resistência), estas luvas são
extremamente duráveis, protetoras e oferecem o máximo conforto.

Fabricada em Couro genuíno para maior durabilidade.
Luvas de Proteção de nível Profissional de múltiplas camadas.
Forro interno confortável, que proporciona uma sensação maravilhosa e um conforto ideal.
Innovative Molded Fit para mais conforto e proteção, que permite grande absorção de choque.
CORES: Vermelho-Verde-Branco/Branco-Vermelho-Azul/Preto-Dourado-Prata

COMPOSIÇÃO: Fabricadas em 100% PU (sigla para Poliuretano, um polímero resistente a rasgos e com grande elasticidade e resistência),
espuma interna é pré moldada e de alta compressão pelo sistema IMF, absorvendo o choque e aumentando o nível de conforto durante as
sessões de treino, tira larga para fechamento do punho com fita aderente de dupla face.
Acompanha Bag para Transporte.
CORES: Vermelho - Azul / Preto - Pink / Preto - Branco / Preto - Vermelho / Branco - Preto

Luva de Boxe Hybrid 400 Pro Lace
• Luvas em Couro Adidas Hybrid 400 apresentam as melhores tecnologias
Adidas que você pode encontrar ! Construção projetada para otimizar a
velocidade e o desempenho dos movimentos dos pugilistas
COMPOSIÇÃO: Externo em Couro de alta qualidade, Espuma multicamadas e
acolchoamento Hollow Fiber Pro que proporcionam amortecimento
excepcional, Manguito redondo rígido de 7,5 cm, Faixa de forro de tafetá no
punho para maior conforto, Laço profissional para fechamento nos punhos, Air
Vents na palma da mão para melhor respirabilidade.
CORES: Vermelho - Azul / Preto - Dourado / Preto-Branco / Azul - Vermeho

Palma da
luva em P.U.

Luva de Boxe em Couro Hybrid 300
• Luvas em Couro adidas Hybrid 300 apresentam as melhores tecnologias que você
pode encontrar! Construção projetada para otimizar a velocidade e o desempenho dos
movimentos dos pugilistas.
COMPOSIÇÃO: Exterior em couro legítimo de pele bovina para durabilidade máxima e
ajuste perfeito do punho e do pulso durante o treino. , inovador sistema de fechamento
possui um elástico lateral da palma da mão com pulseira de couro envolvente. Indicado
por pugilistas amadores e profissionais em todo o mundo para treinamento e sparring.
CORES: Vermelho - Azul - Preto / Preto - Dourado
Preto - Branco - Prata / Preto-Branco / Azul - Vermelho - Prata

Palma da
luva em P.U.

Luva de Boxe Hybrid 200 Dynamic Fit

Luva de Boxe Hybrid 200

• Essas luvas são ideais para atletas de todos os níveis. Uma alça de pulso
envolvente extra larga, garante um ajuste confortável e seguro o tempo todo,
o forro do interior das mãos é de nylon com um toque de cetim, confortável
mas que impede a absorção de água/suor para a espuma.

• Melhore sua velocidade e a técnica de soco no ringue com estas luvas de boxe. Feitas em material resistente, estas luvas são fechadas
através de uma tira de velcro para serem mais confortáveis e o seu forro suave como a seda faz com que sejam mais fáceis de calçar. A
espuma multicamada absorve o impacto dos ganchos.

COMPOSIÇÃO: Externo contruído em couro de búfalo genuíno e
interior/palma em PU (sigla para Poliuretano, um polímero resistente a rasgos
e com grande elasticidade e resistência) proporcionando maior durabilidade, a
espuma interna é moldada (IMF) perfurada de alta compressão.
CORES: Preto-Vermelho

COMPOSIÇÃO: Exterior em couro de búfalo e interior em PU ao nível da palma, Forro de tafetá para conforto interno das mãos, 2 blocos
de espuma e estrutura multicamadas, Formato ergonômico para um soco poderoso e rápido, Fecho rígido de tira larga com fita dupla face
aderente para Máxima segurança e proteção
CORES: Vermelho-Branco / Vermelho-Azul-Prata/Preto-Dourado / Preto-Branco-Prata / Azul-Vermelho-Prata / Azul-Branco

Luva de Boxe Hybrid 100
• Um design incrível, as Luvas Hybrid 100 apresentam algumas das melhores e
mais inovadoras tecnologias Adidas que você pode encontrar ! Espuma de
múltiplas camadas que integra um exclusivo amortecimento e resistência ao
impacto para treinamento profissional e sparring.
COMPOSIÇÃO: Construída em PU (sigla para Poliuretano, um polímero
resistente a rasgos e com grande elasticidade e resistência)
CORES: Preto - Vermelho / Preto - Dourado / Preto-Branco / Preto - Azul /
Preto-Amarelo / Branco-Salmão

Luva de Boxe Hybrid 100 Dynamic Fit
Um design incrível, as Luvas Hybrid 100 apresentam algumas das melhores e mais inovadoras
tecnologias adidas que você pode encontrar ! Espuma de múltiplas camadas que integra um
exclusivo amortecimento e resistência ao impacto para treinamento profissional e sparring.
COMPOSIÇÃO:Construída em PU (sigla para Poliuretano, um polímero resistente a rasgos e
com grande elasticidade e resistência)
CORES: Vermelho - Azul / Preto - Dourado / Preto-Branco / Azu - Vermelho

Luva de Boxe Hybrid 65
• As Luvas de Boxe adidas Hybrid 65 são construídas PU com um material resistente, durável e de alta tecnologia, que dura e funciona como
o couro visando uma vida útil longa ao produto.

Luva de boxe e kickboxing adidas Hybrid 65 V2

COMPOSIÇÃO: Construídas em PU, preenchimento de espuma adidas SDX, que consiste em uma peça de espuma moldada das pontas dos
dedos até o final do pulso, proporcionando conforto excelente, suporte ideal para o pulso e excelente resistência ao impacto e absorção.
Cobertura de malha de nylon da ClimaCool na palma da mão, para liberação de ar quente durante exercícios intensos e para ajudar a manter
o atleta com as mãos frescas e secas.

• As luvas de boxe adidas Hybrid 65 projetada com um formato ergonômico para acelerar a execução do movimento e dar o melhor soco,
construídas com PU Maya de alta tecnologia, durável. O enchimento de espuma IMF da adidas, que consiste em uma peça única de espuma
moldada da ponta dos dedos até a ponta do pulso, oferece maior conforto e proteção. O acolchoamento IMF oferece suporte ideal para o
pulso, excelente resistência ao impacto e excelente absorção de choque.

Correia de pulso envolvente e extra-larga com fecho de gancho e velcro para um ajuste seguro e anti-derrapante, possui ainda Nylon com
toque de Cetim em todo seu interior, garantindo um forro confortável, durável e repelente de umidade

• A capa de malha de nylon ClimaCool na palma da mão, Correia de pulso envolvente extra larga com fecho de fita dupla face aderente,
O forro Premium na parte interna da luva oferece uma sensação maravilhosa e um conforto ideal.

CORES: Vermelho - Azul / Preto - Dourado / Preto-Branco / Azu - Vermelho

CORES: Preto - Dourado / Azul Vermelho / Branco-Preto

Palma da
luva em P.U.

Luva de Boxe Performer
• As Luvas de Boxe adidas Performer são perfeitas para que você possa ter mais proteção e segurança durante as suas lutas
COMPOSIÇÃO: Preenchimento de espuma moldada por injeção para absorção homogênea de impactos, garantindo golpes mais potentes e
seguros. revestimento externo é feito com couro genuíno de alta qualidade (couro de vaca) para maior durabilidade e sua palma em PU,
costuras reforçadas.

Luva de Boxe Hybrid 50
• As Luvas de Boxe Adidas Hybrid 50, são construídas em PU (sigla para Poliuretano, um polímero resistente a rasgos e com grande
elasticidade e resistência), proporcionando resultados mais duradouros, a espuma interna é moldada no sistema IMF em alta compressão,
para garantir um nível consistente de resistência ao impacto e absorção de choque a cada sessão de treinos
COMPOSIÇÃO: Hybrid 50, são construídas em PU (sigla para Poliuretano, um polímero resistente a rasgos e com grande elasticidade e
resistência), proporcionando resultados mais duradouros, a espuma interna é moldada no sistema IMF em alta compressão, para garantir um
nível consistente de resistência ao impacto e absorção de choque a cada sessão de treinos.

Revestimento interno é feito com material confortável, sistema de fechamento com fita dupla face aderente para melhor ajuste e maior
proteção contra lesões no punho e para máxima proteção das mãos com fácil ajuste, proporcionando assim conforto e naturalidade para seus
movimentos durante os treinos e sparrings com outros lutadores possui ainda Air Vents na palma da mão para melhor respirabilidade

Uma alça de pulso elástica e envolvente é extra larga garante um ajuste confortável e seguro o tempo todo. Forro interior de nylon, é
confortável e impede a absorção de água e passagem para a espuma interna

CORES: Preto

CORES: Preto

Luva de boxe e kickboxing adidas Speed 175

Luva de Boxe adidas Speed 50

• As luvas de treinamento em couro Speed 175 da adidas foram desenvolvidas para o atleta que exige qualidade a um preço excelente, são
bem acolchoadas e são perfeitas para o treino de boxe. O que há de mais exclusivo nessas luvas de treinamento é o enchimento de espuma
SDX da adidas, que consiste em uma única peça de espuma moldada da ponta dos dedos até a ponta do pulso. O acolchoamento SDX
oferece excelente conforto, suporte ideal para o pulso, excelente resistência ao impacto e absorção de choque. As luvas são feitas de couro
bovino de alta qualidade e têm um design marcante da adidas. Seu pulso mais protegido, pois a pulseira de couro envolvente possui um fecho
de fita dupla face aderente que garante conforto extra, fecho seguro e o ajuste perfeito.

• As luvas de boxe adidas Speed 50 são ótimas para treinamento, aulas de ginástica de kickboxing e todos os exercícios de boxe. É feito de
material externo de PU resistente e resiliente para maior durabilidade. Estofamento de espuma moldada por injeção One-piece, fornece um
nível homogêneo de absorção de choque e o design dá um aspecto de velocidade à luva, tornando sua construção adaptada para o
treinamento. Sistema de fechamento com cinta de larga com elástico e fita dupla face aderente, garante um ajuste confortável e seguro.

Forro hidro-repelente no interior da luva proporciona uma sensação maravilhosa e um conforto ideal, ao mesmo tempo que mantém as luvas
livres de umidade excessiva e mantém as mãos frescas e secas.

O forro confortável de nylon é durável e repelente de umidade, ajudando a manter o peso correto das luvas. Um ótimo par de luvas de boxe a
um preço ainda melhor. Como com todas as luvas de boxe, sugerimos o uso de bandagem para proteger a pele dos nós dos dedos

CORES: Vermelho / Azul / Preto

CORES: Branco-Dourado /Preto-Dourado / Rosa-Prata

Luva Kick Boxing Kpower 300

Luva Kick Boxing adidas Kpower 200

• Essas luvas de treinamento multifuncionais da adidas fabricadas em Couro e PU mantêm suas mãos confortáveis, para que você fique
focado em seus exercícios, acolchoados na palma da mão, funcionam bem para Kick boxing e Muay Thai. O manguito de suporte do punho
tem um corte mais longo do que a média para uma sensação estável.

• Essas luvas de treinamento multifuncionais da adidas mantêm suas mãos confortáveis, para que
você fique focado em seus exercícios, acolchoados na palma da mão, funcionam bem para Kick
boxing e Muay Thai. O manguito de suporte do punho tem um corte mais longo do que a média
para uma sensação estável

COMPOSIÇÃO: Exterior em couro legítimo para máxima durabilidade e palma em PU (sigla para Poliuretano, um polímero resistente a
rasgos e com grande elasticidade e resistência), a construção exclusiva destas luvas é adequada para treino intenso de kick boxing e
otimizando a potência e eficiência dos movimentos, possui espuma interna moldada por injeção para maior proteção das mãos, construção
única com punho ultra-alto, fechamento com tiras duplas e aderentes, usado como fecho ou para fixar, para um ajuste firme e seguro, palma
com material perfurado e forro interno de malha antitranspirante, otimizam o nível de ventilação e conforto.

COMPOSIÇÃO: Fabricada em PU (sigla para Poliuretano, um polímero resistente a rasgos e com
grande elasticidade e resistência), possui espuma interna moldada por injeção, sistema de
fechamento reforçado no punho com proteção extra na palma, fecho com tira rigida com fita de
dupla face aderente, palma com material perfurado e forro interno de malha antitranspirante,
otimizam o nível de ventilação e conforto.

CORES: Vermelho - Azul / Preto - Pink / Preto - Branco / Preto - Vermelho / Branco - Preto

CORES: Preto

Luva Kick Boxing Adidas KPOWER 100
• Essas luvas de treinamento multifuncionais da adidas mantêm suas mãos confortáveis, para que você fique focado em seus exercícios,
acolchoados na palma da mão, funcionam bem para Kick boxing e Muay Thai. O manguito de suporte do punho tem um corte mais longo
do que a média para uma sensação estável.
COMPOSIÇÃO: Fabricada em PU (poliuretano), possui preenchimento de espuma EVA moldada, Fecho de fita de dupla face aderente
rígido, manguito para os punhos mais altos.
CORES: Preto - Branco

Kit Boxe adidas Infantil Junior II
• Kit de boxe iniciante indicado para crianças, formado por Luvas de boxe de 6 oz
pretas de iniciação e treinamento feitas de material PU resistente, interno de espuma
mista, sistema de fechamento elástico com cinta de gancho e presilha, Saco de
pancadas para lazer feito de tecido de poliéster tipo pára-quedas com o tamanho de:
75 x 30 cm.
CORES: Preto - Branco

Luva de Boxe AIBA Approved Couro
• Luvas para atletas de alto nível e rendimento, fabricada em couro genuíno de
alta qualidade.
COMPOSIÇÃO: Fabricada em couro genuíno de alta qualidade, Forro de
poliéster para maior conforto, Estofamento interno de espuma moldada por
injeção, Manguito rígido para aperto firme do punho, Polegar acolchoado para
proteção extra, Correia rígida mais sistema de fechamento de gancho e alça
com fita dupla face aderente, Air Vent para respirabilidade
CORES: Vermelho / Azul

Luva Kick Boxing WAKO Approved Couro
• Luva para Kick Boxing adidas oficial WAKO Approved (World Association of Kick
Boxing Organizations), fabricada em couro de alta qualidade

Luva de Muay Thai adidas Couro Black Pro Thai
Luvas adidas Muay Thai 300 são feitas de couro genuíno de alta qualidade. A silhueta
clássica tailandesa é perfeita para Muay Thai e fãs desta modalidade. A luva tem
excelente compressão e proteção acentuada para o polegar. O design e o modelo
foram desenvolvidos na Tailândia. O bloco de espuma multicamada proporciona
conforto durante os treinos. A ampla tira de velcro protege seu pulso com segurança.
Couro genuíno da mais alta qualidade.
Tira larga para fixação nos Punhos, para maior proteção
Preenchimento interno multicamadas
CORES: Vermelho / Azul / Preto

Luva Kick Boxing WAKO Approved Training
• Luva para Kick Boxinng adidas Training WAKO Approved ( World Association of Kick
Boxing Organizations ), fabricada em PU.

COMPOSIÇÃO: Feita de couro de alta qualidade, com um revestimento interno de
tecido macio, Espuma de IMF com propriedades de amortecimento equilibradas,
possui tira larga no punho com aproximadamente 7,5cm de largura e fita dupla face
aderente que garantem máxima segurança e um ajuste rápido, essas luvas têm o
logotipo oficial da WAKO estampado

COMPOSIÇÃO: Externo e palma em PU de alta resistência e durabilidade, com um
revestimento interno de tecido macio, Espuma de IMF com propriedades de
amortecimento equilibradas.
A tira larga no punho com aproximadamente 7,5cm de largura e fita dupla face
aderente, garantem máxima segurança em seus treinos, Essas luvas têm o logotipo
oficial da WAKO.

CORES: Vermelho / Azul

CORES: Vermelho / Azul

Kimono Karatê adidas Infantil com Faixa
Este uniforme foi projetado especialmente para permitir que os
iniciantes comecem a praticar seu esporte nas condições certas
é feito de tecido 100% flexível, acompanha faixa branca
Indicação para escolha de tamanho:
estatura entre 1,14m até 1,24m - indicado tamanho 130 cm
estatura entre 1,25m até 1,34m - indicado tamanho 140 cm
estatura entre 1,35m até 1,44m - indicado tamanho 150 cm
estatura entre 1,45m até 1,54m - indicado tamanho 160 cm
CORES: Branco

Kimono Karatê adidas Iniciante AdiStart
Uniforme leve e confortável de Karate projetado para iniciantes
de todas as idades
Indicação para escolha de tamanho:
estatura entre 1,14m até 1,24m - indicado tamanho 130 cm
estatura entre 1,25m até 1,34m - indicado tamanho 140 cm
estatura entre 1,35m até 1,44m - indicado tamanho 150 cm
estatura entre 1,45m até 1,54m - indicado tamanho 160 cm
estatura entre 1,55m até 1,64m - indicado tamanho 170 cm
estatura entre 1,65m até 1,74m - indicado tamanho 180 cm
CORES: Branco

Kimono Karatê adidas Club

Kimono Karatê adidas Revoflex WKF Approved

• Utilizado para Kumite, seu tecido tem aproximadamente 220 gr/m2, composto de
60% algodão e 40% poliéster. Calça com tecido reforçado, ajuste na cintura com
elástico além do tradicional cordão. Etiquetas com logo adidas no blusão e na calça.

Criado para competidores experientes, ideal para prática de
Kumite, tecido de gramatura leve (microfibra) confortável,
flexível e de secagem rápida, encolhimento mínimo, composto
de 35% algodão e 65% poliéster, costuras reforçadas e bem
alinhadas.

CORES: Branco

CORES: Branco

Kimono Karatê adidas Club WKF Approved

Kimono Karatê adidas Kumite Fighter WKF Approved

Utilizado para Kumite, indicado para iniciantes, seu tecido de gramatura leve tem
aproximadamente 220 gr/m2, composto de 60% algodão e 40% poliéster, a Calça com
tecido reforçado, ajuste na cintura com elástico além do tradicional cordão.

Designado para competidores de Kumite é fabricado com material super leve e
confortável - K10. Composição: 65% poliéster e 35% algodão, possui corte
Europeu, além disso, áreas de ventilação com sistema CLIMACOOL na área entre
as pernas, e na jaqueta no dorso das costas - coluna e axilas, oferecendo
ventilação e controle da temperatura otimizando o desempenho do atleta

CORES: Branco

CORES: Branco

Kimono Karate adidas Adizero WKF Aprroved

Kimono Karate adidas Kata Kigai WKF Approved

• Karate-Gi projetado para competidores experientes, este uniforme é certamente o
uniforme de kumite mais leve da classe, oferecendo flexibilidade que permite excelente
mobilidade permitindo melhorar a precisão dos golpes, leve, recomendado para
kumite. Aprovado pelo WKF (World Karate Federation) respeitando os padrões para
competições internacionais

Tradicional uniforme de Karatê, homologado pela WKF (World
Karate Federation), concebido em forte tecido 100% algodão,
com aproximadamente 350gr/m2 - K12, que faz ruído típico
realista ao executar técnicas rápidas.

CORES: Branco

Kimono Karate adidas Kata Champion WKF Approved
Kimono ideal para Kata Modelo K460E, aprovado pela WKF (World Karate
Federation) possui excelente acabamento. Corte europeu, mangas e calças mais
longas. O encerramento das calças possui cordão interno para ajuste, sistema
japonês tradicional, costuras reforçadas e bem alinhadas.
CORES: Branco

CORES: Branco

Kimono Karate adidas AdiLight WKF Approved
Este revolucionário uniforme de caratê fornece leveza e desempenho para
atletas de kumite para a competição.
CORES: Branco

Kimono Karate adidas Kata Yawara
Premium wkf approved
• Kimono (Karate-Gi) de alta qualidade feito por especialistas em Kata para
competição avançada e treinamento.
CORES: Branco

Kimono de Judô Infantil J200E Evolution com Faixa Branca
O Kimono para Judô Adidas J200E foi fabricado especialmente para
crianças e jovens. Além de um maior conforto, ele possui tecido mais leve
Indicação para escolha de tamanho:
estatura entre 0,95m até 1,04m - escolher tamanho 110 cm
estatura entre 1,05m até 1,14m - escolher tamanho 120 cm
estatura entre 1,15m até 1,24m - escolher tamanho 130 cm
estatura entre 1,25m até 1,34m - escolher tamanho 140 cm
estatura entre 1,35m até 1,44m - escolher tamanho 150 cm
CORES: Branco

Kimono Judô Infantil adidas AdiStart com faixa
O Kimono para Judô adidas J200_20WB foi fabricado especialmente para crianças
e jovens. Além de um maior conforto, ele possui tecido mais leve, facilitando os
golpes e oferecendo mais liberdade de movimentos.
COMO ESCOLHER O TAMANHO:
Estatura entre 0,85m até 0,95m - 100 cm
Estatura entre 0,95m até 1,04m - 110 cm
Estatura entre 1,05m até 1,14m - 120 cm
Estatura entre 1,15m até 1,24m - 130 cm
Estatura entre 1,25m até 1,34m - 140 cm
Estatura entre 1,35m até 1,44m - 150 cm
Estatura entre 1,45m até 1,54m - 160 cm
CORES: Branco / Azul

Kimono Judô adidas Club
O Kimono para Judô adidas J350 é indicado para treinos, foi concebido
para os que exigem o máximo de rendimento, além de proporcionar maior
conforto, ele possui tecido mais leve, facilitando os golpes e oferecendo
mais liberdade de movimentos.
CORES: Branco - Vermelho / Branco - Verde / Branco - Rosa / Branco Preto / Branco - Laranja / Branco - Azul / Azul - Branco

Kimono Judô adidas Training
• Projetado para treinamento e atletas de judô de todas as idades, Contruído com
tecido misto 60% Algodão e 40% polyester de peso 450 g / m² podendo variair +/- 5%
para a jaqueta, Calça feita de tecido misto 60% Algodão e 40% polyester, peso de peso
210 g / m² podendo variar +/- 5%, Cós elástico e cordão na cintura da calça, Sistema de
cordões tradicional para apertar calças, possui áreas reforçadas para garantir
durabilidade, não acompanha faixa
CORES: Branco / Azul

Kimono Judô adidas Training Old Collection
• Projetado para treinamento e atletas de judô de todas as idades, Contruído com
tecido misto 60% Algodão e 40% polyester de peso 450 g / m² podendo variair +/5% para a jaqueta, Calça feita de tecido misto 60% Algodão e 40% polyester, peso de
peso 210 g / m² podendo variar +/- 5%, Cós elástico e cordão na cintura da calça,
Sistema de cordões tradicional para apertar calças, possui áreas reforçadas para
garantir durabilidade, não acompanha faixa
CORES: Azul

Kimono Judô adidas Contest
•Treine com o máximo de conforto e estilo com os kimonos de judô adidas,
construídos com a mais alta tecnologia, o adidas Contest J650 tem o blusão em
tecido trançado, composto por 80% algodão e 20% poliéster e gramatura de 650
gr/m² com múltiplos reforços, a Calça é super reforçada, dupla da coxa para baixo
e com logo bordado diretamente no tecido próximo a barra, seja você iniciante ou
profissional a adidas tem um kimono desenvolvido para você, kimonos são
suscetíveis de encolhimento em até 7% e não acompanha faixa
CORES: Azul

Kimono Judô adidas Quest
O Kimono para Judô Adidas Quest J690, foi concebido para os que
exigem o máximo de rendimento, além de proporcionar maior conforto,
ele possui tecido mais leve, facilitando os golpes e oferecendo mais
liberdade de movimentos.
Fabricado com yecido de 690 g/m², Material: 60% algodão e 40%
poliéster, Detalhes bordados, Reforços no blusão e Calça com reforço em
tecido duplo do joelho, Não acompanha faixa
CORES: Branco - Rosa / Branco - Preto / Branco - Dourado / Azul - Rosa /
Azul - Dourado / Azul - Branco

Kimono Judô adidas Millenium

Kimono Judô adidas Competição J930 Champion

• Reforçado e super-pesado, com gramatura de 990 g/m², a
Jaqueta tem na composição: 75% algodão e 25% poliéster em
tecido tipo grão de arroz super denso e a Calça: 100%
algodão com construção ultra forte e inúmeras áreas
reforçadas para garantir a durabilidade, garantindo maior
conforto e total resistência.

• Se você busca um Kimono ideal para seus treinamentos ou competições nacionais, essa é
sua melhor escolha, pois ele possui blusão com multiplos reforços e calça reforçada, dupla
da coxa para baixo.

A lapela contém seis linhas de costura, possui corte regular. O
Kimono Millenium modelo J990 se destaca por sua variação
de cores, escolha a sua ! Lembrando que esse modelo não
possui Selo da IJF e não acompanha faixa

Decoração nos ombros com 3 listas adidas pretas e 2 patches com logo adidas bordado no
acabamento; patch com logo adidas bordado no final da gola. Calça super reforçada, dupla
da coxa para baixo e com logo bordado diretamente no tecido próximo a barra.

Composição: Blusão com tecido trançado, composição: 75% algodão e 25% poliéster,
Gramatura de 930 gr/m2 com múltiplos reforços.

CORES: Branco
CORES: Branco - Verde / Branco - Rosa / Branco - Dourado /
Branco - Azul / Azul - Verde / Azul - Dourado

Kimono Judô adidas Competição J-ijf
Champion ii - ijf Approved
• Se você busca um Kimono ideal para seus treinamentos ou competições nacionais,
essa é sua melhor escolha, pois ele possui blusão com multiplos reforços e calça
reforçada, dupla da coxa para baixo.Composição: Blusão com tecido trançado,
composição: 75% algodão e 25% poliéster, Gramatura de 930 gr/m2 com múltiplos
reforços.Decoração nos ombros com 3 listas adidas pretas e 2 patches com logo
adidas bordado no acabamento. patch com logo adidas bordado no final da gola.
Calça super reforçada, dupla da coxa para baixo e com logo bordado diretamente
no tecido próximo a barra, Old Collection com selo IJF Approved com contorno
azul, que não é mais válido para competições internacionais, mas é um Judogi de
altíssima qualidade
CORES: Branco / Azul

Faixa de Graduação adidas Club
Faixa de graduação Colorida Adidas Club, indicada para Judô ou Karatê.
A faixa simboliza o ciclo de aprendizagem de um praticante nas diferentes etapas
de sua carreira e cada cor tem sua própria energia, vibração e atuação, nossas faixas
são produzidas em 100% algodão, costuras reforçadas com perfeito acabamento e
tingimento de alta qualidade que permite que as faixas mantenham suas cores
originais por mais tempo.
CORES: Branco - Amarelo - Vermelho - Roxo - Laranja - Azul - Marrom - Verde

Faixa adidas Elite Belt Marrom

Faixa adidas Champion Preto

Faixa Judô adidas Coral 6 Dan

• A faixa simboliza o ciclo de aprendizagem de um praticante
nas diferentes etapas de sua evolução em seus treinamentos,
nossas faixas são produzidas com material resistente para maior
durabilidade, 45mm de largura com costuras reforçadas e
perfeito acabamento . tingimento de alta qualidade que permite
que as faixas mantenham suas cores originais por mais tempo.

• Fabricada em Material misto 60% algodão: 40% poliéster, 15
linhas de costura, 5cm de largura, super resistente com
tingimento de alta qualidade para maior durabilidade

• Faixa de Judô Coral 6º Dan adidas, 100% algodão, 4,5cm de largura,
Costurado 9 vezes.
CORES: Vermelho

CORES: Preto

CORES: Marrom

Faixa de Graduação adidas Karatê Elite WKF Approved

Faixa Judo Elite adidas IJF Approved

• Faixa para Karatê aprovada pela WKF - Federação Internacional de Karatê, fabricada
em tecido misto.

•Se você vai para uma competição internacional e precisa de
uma faixa de Judo homologada pela IJF e com o novo selo co
contormos vermelho, esse modelo é indicado para acompanhar
seu sonho de campeão.

CORES: Vermelho / Preto / Azul

CORES: Preto

Kimono adidas Jiu-Jitsu Contest 2.0
• Ideal para treinos e competições de Jiu-Jitsu. Possui diversos reforços nos pontos de
grande tensão, garantindo extrema durabilidade. Possui perfeita combinação entre peso e
resistência, com gramatura de 430g/m2, ideal para competidores, proporcionando total
liberdade de movimentos
Indicação para escolha de tamanho:
A1 - estatura entre 1,61m até 1,70m até 75 Kg
A2 - estatura entre 1,71m até 1,80m até 85 Kg
A3 - estatura entre 1,81m até 1,90m até 95 Kg
A4 - estatura entre 1,91m até 2,00m até 120 Kg
CORES: Branco - Azul

Kimono adidas Jiu Jitsu Challenge
• Ideal para treinos e competições de Jiu-Jitsu. Possui diversos reforços nos pontos de grande
tensão, garantindo extrema durabilidade. Possui perfeita combinação entre peso e resistência,
bordado de luxo adidas no ombro, com gramatura de 350g/m2, ideal para competidores,
proporcionando total liberdade de movimentos.
Calça com reforço no joelho confeccionado
em 60% algodão + 40% Poliéster, o Blusão é
reforçado com corte clássico e anatômico e
costuras reforçadas, confeccionado em 60%
algodão + 40% Poliéster. Faixa não Inclusa.
Indicação para escolha de tamanho:
A1 estatura entre 1,61m até 1,70m Até 5Kgs,
A2 - estatura entre 1,71m até 1,80m até 85Kgs,
A3 - Estatura entre 1,81m até 1,90m até 95Kgs,
A4 - estatura entre 1,91m até 2,00m até 120Kgs
Indicação para escolha de tamanho:
A1 - estatura entre 1,61m até 1,70m até 75 Kg
A2 - estatura entre 1,71m até 1,80m até 85 Kg
A3 - estatura entre 1,81m até 1,90m até 95 Kg
A4 - estatura entre 1,91m até 2,00m até 120 Kg
CORES: Branco - Preto - Azul

Faixa Jiu Jitsu adidas Club
• As faixas da adidas são produzidas com material de alta qualidade e são mais
resistentes à fricção
CORES: Preto - Vermelho

Luva adidas Sparring

• Construção visando resistência, conforto e durabilidade.
COMPOSIÇÃO: Revestidas em PU Maya (sigla para Poliuretano, um polímero
resistente a rasgos e com grande elasticidade e resistência) e interno de
espuma de EVA, forradas com material antiderrapante I-Cconfort, Sistema de
fecho de tira em Tecido fabricado em tiras duplas aderentes e de fácil ajuste
numa correia rígida para maior estabilidade.
CORES: Vermelho - Azul / Preto - Dourado / Preto - Branco / Azul - Vermelho

Luva MMA Ultimate Fight
• Área de batida em couro genuíno, outras partes em PU, Acolchoamento feito de
espuma EVA leve moldada com gel para maior conforto e durabilidade, forradas com
material antiderrapante I-CONFORT e de secagem rápida, sistema de fecho de tira com
fita dupla face.
COMPOSIÇÃO: Área de batida em couro genuíno, outras partes em PU,
Acolchoamento feito de espuma EVA leve moldada com gel para maior conforto e
durabilidade, forradas com material antiderrapante I-CONFORT e de secagem rápida,
sistema de fecho de tira com fita dupla face aderente.
CORES: Vermelho - Azul / Preto - Dourado / Preto - Branco / Azul - Vermelho

Luva MMA Tradicional
• Treine como um campeão com a linha de luvas de MMA adidas tradicional em PU, a
mais alta tecnologia no desenvolvimento de luvas de MMA para seu total conforto e
segurança, seja você iniciante ou profissional, a adidas tem uma luva indicada para
você.
COMPOSIÇÃO: Forte nível de absorção de choque para uma segurança ideal para o
usuário, fabrica em PU, forro feito de tecido de poliéster elevado para maior conforto,
preenchimento de espuma EVA pré-moldado, tira de gancho com fita aderente dupla
face para fechamento e ajuste
CORES: Preto - Azul

Mochila adidas Karate Camuflada
• Design moderno e inovador, fabricada em Poliéster 600d de alta resistência, possui alças ajustáveis e
acolchoadas para maior conforto que se juntam através de um zípper central para que não fiquem soltas
no transporte.
COMPOSIÇÃO: Design moderno e inovador, fabricada em Poliéster 600d de alta resistência, possui
alças ajustáveis e acolchoadas para maior conforto que se juntam através de um zípper central para que
não fiquem soltas no transporte, amplo compartimentos superior, fechamento em zíper metalizado na
parte superior e frontal com exclusivo zipper largo na cor laranja, possui um compartimento menor
nessa área superior em tela respirável para chaves e pequenos objetos, amplo compartimento inferior,
ideal para levar kimonos, luvas e outros equipamentos ou acessórios do seu treino.
CORES: Verde / Rosa (Karatê)
Verde (Kick Boxing)

Bolsa Mochila Adidas Karate 2in1 PU
Fabricada em PU (sigla para Poliuretano, um polímero resistente a rasgos e com
grande elasticidade e resistência), essa Bolsa é leve e muito versátil, pois tem
alças que ficam embutidas e que transformam essa Bolsa em uma Mochila,
possui zipper largo com design exclusivo para fechamento e bolso lateral (
aproximadamente 36x13cm ), está preparada para ser a sua companheira no dia
a dia de treino ou em suas viagen
CORES: Preto / Rosa (K aratê)
Rosa - Prata / Preto - Vermelho / Preto - Dourado (Kick Boxing)

Bolsa com Alça de Ombro adidas Boxing Poliéster Camuflada
Mochila Adidas Karate Camuflada 10L
• Design moderno e inovador, fabricada em Poliéster 600d de alta resistência, possui
alças ajustáveis e acolchoadas para maior conforto que se juntam através de um zípper
central para que não fiquem soltas no transporte, amplo compartimentos superior,
fechamento em zíper metalizado na parte superior e frontal com exclusivo zipper largo
na cor laranja, possui um compartimento menor nessa área superior em tela respirável
para chaves e pequenos objetos, amplo compartimento inferior, ideal para levar
kimonos, luvas e outros equipamentos ou acessórios do seu treino.
CORES: Verde / Rosa (Karatê / Kick Boxing)

• Fabricada em Poliéster 600D para maior resistência e durabilidade,
essa Bolsa possui alça de ombro, é leve e muito versátil, possui
zipper largo e está preparada para ser a sua companheira no dia a
dia de treino ou em suas viagens, você escolhe
CORES: Verde (Karatê / Kick Boxing)

Bolsa Mochila Adidas Training 2in1 Bag WBC
Produzida em PU, possui zipper largo para fechamento, Logo da WBC
(Conselho Mundial de Boxe) aplicado em SilkScreen
COMPOSIÇÃO: Produzida em PU, possui zipper largo para fechamento,
Logo da WBC (Conselho Mundial de Boxe) aplicado em SilkScreen
CORES: Preto

Bolsa com Alça de Ombro adidas
Boxing Poliéster Camuflada
• Fabricada em Poliéster 600D para maior resistência e durabilidade,
essa Bolsa possui alça de ombro, é leve e muito versátil, possui
zipper largo e está preparada para ser a sua companheira no dia a
dia de treino ou em suas viagens, você escolhe
CORES: Verde (Karatê / Kick Boxing)

Bolsa Adidas Boxing com Alça de Ombro em Poliéster
Fabricada em Poliéster 600D para maior resistência e durabilidade, essa Bolsa/Mochila é
leve e muito versátil, possui zipper largo e está preparada para ser a sua companheira no
dia a dia de treino ou em suas viagens, você escolhe !
CORES: Preto - Vermelho / Preto - Dourado (Boxing)
Rosa - Prata / Preto - Vermelho / Preto - Dourado (Judô)
Preto - Dourado (Kick Boxing)
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