Acesse o Site da MKS
por este QR Code

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.

Couro

Feminino

Muay Judô
Thai

Kids

Jiu
Jitsu

MMA

Boxe

Kickboxing Karatê Treino

Luva de Boxe

Luva de Boxe

MKS
Pro Laces

MKS
champions III
Preto/
Dourado

Preto

Dourado/
Preto

Branco/
Dourado

- Revestida com couro artificial DULL PU-DS;
Preenchido com tecido espumoso auto
adesivo;
- Proteção ao dedão;
- Barra acolchoada para maior aderência;
- Preenchimento de espuma moldada por
injeção de alta compressão.

medidas

12oz 14oz 16oz

- Formato “one-piece mould”: Peça única,
sem costura no punho, proporciona maior
estabilidade e reduz chances de lesões no
local;
- Tecnologia IMF Tech: Preenchimento em
espuma de gel injetada por alta compressão;
- Revestimento em PU-DS: material de última
geração similar ao couro, comumente
chamado de “couro artificial”;
- Air Mesh 3D: sistema de ventilação na palma
das mãos;
- Elástico “gancho rápido”: em inglês, "hook
and loop fastener", o mais moderno do
mercado, proporciona agilidade e facilidade
para apertar e soltar as luvas, exclusivo das
luvas MKS Champions;
- Costura com TAFFETA importada: utilizada
inclusive em marcas de moda de alto padrão;
- Proteção ao dedão: com elástico reforçado e
preenchimento extra.

medidas

10oz 12oz 14oz 16oz

Luva de Boxe

MKS
Energy

Luva de Boxe

Luva de Boxe

MKS
PROSPECT

MKS
#lutecomhonra

Vermelho
Preto/
Bege

Preto/
Vermelho
Azul

Azul

Preto

Branco

Rosa

Preto

Prata

- Revestida em couro legítimo BF "HI-GRADE", o
material é de qualidade tão elevada que é utilizado
em assentos de carros de luxo e luvas de beisebol
profissionais;
- Forrado com espuma auto-adesiva 3-MAX, essa

- Material de revestimento: PU; (Poliuretano,
similar ao couro, resistente e elástico);
- Espuma de gel injetada uniforme;
- Velcro elástico costurado e resistente;

®

- Elástico entre dedão e demais dedos;
- Ventilação básica na palma das mãos.

medidas

10oz 12oz 14oz
16oz 18oz

Enchimento de camadas de espuma
aglomerada adicionadas manualmente, com
total preocupação com o molde e proporção.
Essa luva de boxe é revestida em PU (Poliuretano) Texturizado, um composto sintético de
alta resistência e flexibilidade;
- Qualidade e disposição nos treinos de boxe,
muay thai, kickboxing ou o que quer que
você pratique.

medidas

10oz 12oz 14oz 16oz

tecnologia proporciona melhor absorção de
temperatura e umidade, evitando deformações e
garantindo durabilidade;
- Preenchimento à mão em espuma de absorção de
choque multicamadas EVOFLEX;
- Elástico “gancho rápido”: em inglês, "hook and
loop fastener", para agilidade e facilidade ao apertar
e soltar as luvas;
- Barra acolchoada para maior aderência, melhor
grip;
- Proteção de dedão.

medidas

10oz 12oz 14oz 16oz

Luva de Boxe

Luva de Boxe

Luva de Boxe Infantil

MKS
Rustic

MKS
Edicao limitada

Preto/
Branco

MKS
hero

Azul

Preto/
Branco

Vermelho
Branco/
Preto

- Revestida em Couro de vaca legítimo “Hi-Grade”;
- Forrado com espuma auto-adesiva: essa tecnologia
proporciona melhor absorção de temperatura e
umidade,

evitando

deformações

e

garantindo

durabilidade;
- Preenchimento feito à mão em espuma de absorção
de choque multicamadas;
- Elástico “gancho rápido”: em inglês, "hook and loop
fastener", para agilidade e facilidade ao apertar e
soltar as luvas;
- Barra acolchoada para maior aderência, melhor grip;
- Proteção de dedão.

medidas

12oz 14oz 16oz

- Revestida em couro genuíno de Búfalo, Forro
interno em tafetta importado de toque macio,
é importante ressaltar que a textura do couro
de búfalo é mais nítida e dá aparência mais
rústica ao modelo;
- Espuma interna moldada por injeção IMF
Tech Hi Compression, evitando deformações e

- Enchimento: espuma de gel injetada, como
nas luvas adultas;
- Revestimento: PU (poliuretano), material
sintético não-tóxico, resistente e elástico e
palma com material respirável;
- Punho: com fechamento com tira larga e
velcro;

garantindo durabilidade;
- Barra acolchoada para maior aderência,
melhor grip;
- Proteção de dedão.

- Idade indicada de 5 a 11 anos.

medidas

12oz 14oz 16oz

medidas

8oz

Luva de MMA

Luva de Boxe

MKS
MMA Sparring
Tamanho: M e G

Preto

Tamanho: M e G

Preto

- Material de revestimento: PU (Poliuretano),
de muita resistência e elasticidade;
- Preenchimento: espuma extra de gel injetada;
- Tamanho: 6oz;
- Palma da mão: aberta;
- Costura reforçada nos dedos.

medidas

MKS
competition

MeG

- Para treinos e lutas, as Luvas MMA
Competition
são
perfeitas,
ajuste
anatômico, sem dedos, coloca a mão em
uma posição natural, são resistentes,
confortáveis, proporcionam excelente
proteção;
- Fabricadas em PU (sigla para Poliuretano,
um polímero resistente a rasgos e com
grande elasticidade e resistência, possui
forro de poliéster e preenchimento interno
de espuma de EVA, fechamento em
Velcro para ajuste firme e perfeito.

®

medidas

MeG

a vida nao e sobre
bater. o que importa
e o quanto voce
aguenta apanhar e
continuar lutando.

MKS
champions III

MKS
energy

Branco

Vermelho

Preto

Preto

Prata
Dourado

- Revestimento: PU-DS, material de última geração similar ao
couro;
- Preenchimento: Tecnologia IMF Tech, a mesma utilizada por
diversas organizações internacionais de kickboxing e muay thai;
- Espuma de gel injetada por alta compressão, garantindo
padronização de espessura e tamanho entre as duas unidades e
reforço na região do peito do pé, que sofre grande impacto ao
golpear;
- Fechamento: Dois fechamentos-gancho ajustáveis, em velcro
revestido por PU, na parte traseira da perna, garantindo encaixe
perfeito na panturrilha e calcanhar;
- Elástico adicional, não-removível, na sola do pé, sem causar
fricção desnecessária ao pisar;
- Costura: “Zee-Tech”, específica para o formato das pernas,
reforçada e durável.

medidas P M G GG

Azul

-

Revestida em P.U. (Poliuretano);
Interior em espuma de gel injetada;
Dois fechamentos em velcro;
Fechamento de pé com elástico flexível;
Cor: Vermelha com logotipo prateado.

medidas P M G GG

MKS
prospect

MKS
classic

Preto
Preto

Vermelho/
Preto

Revestida em PU-DS couro artificial;
Feita a mão com espuma JUMBOFLEX com
camada extra de evoflex nas areas de maior
impacto;
Material interno antiderrapante;
Velcro Butterfly com double strap;
Elastico reforçado nos pés.

medidas P M G GG

Revestida em PU-DS couro artificial;
Feita a mão com espuma JUMBOFLEX com
camada extra de evoflex nas areas de maior
impacto;
Material interno antiderrapante;
Velcro Butterfly com double strap;
Elastico reforçado nos pés.

medidas P M G GG

A sua luta de hoje
e o seu testemunho de
amanha. nao desista!

Luva de foco

Luva de Foco

MKS
Manopla pro

MKS
Manopla curta

Preto/
Vermelho

Preto/
Vermelho

- Luva de foco produzida em PU premium (sigla
para Poliuretano, um polímero resistente a rasgos
e com grande elasticidade e resistência), a luva de
foco MKS Combat é indicada para treinos de

- Revestida em PU-DS couro artificial;
- Acolchoado extra PALM-PAD para maior
conforto e ergonomia;
- Fechamento em 3D airmesh para respiração
das mãos;
- Velcro hook&loop para maior estabilidade.
Manopla de alta densidade curva para
treinos intensos.

MMA, Kickboxing, Boxe ou Muay Thai com
parceiro e tem resistência ideal para absorver até
os golpes mais potentes, indicada para melhorar a
velocidade e precisão de ataques com os pés e as
mãos, qualidade superior e durabilidade, vendida
em par;
- A abertura para os dedos permite controle de
alvo e previnem derrapagens. Um equipamento
fundamental aos treinadores e praticantes de
artes marciais, já que afasta o risco de eventuais
lesões causadas por impactos, podem ser
utilizadas em ambas as mãos, sozinha ou o par.

Aparador de chute

Aparador de Chute

MKS
Thai Pad

MKS
Thai Pad
Curved Pro

Aparador de Chute

MKS
Manopla
Governadora Pro
Slim

Preto
Preto/
Vermelho

Dome Air

- O Aparador de Chute Thai Pad MKS é feito
com espuma de gel injetada e revestido por
material sintético PU, o que há de melhor
depois do couro legítimo. As alças para
segurar
atrás
estão
posicionados
ergonomicamente de modo a proporcionar
uma pegada confortável e segura, com
velcro de ajuste para o braço. Nosso
aparador de chutes também reduz o
impacto nos ombros do treinador,
independentemente da força do golpe
desferido, pela combinação ideal de
espuma e posicionamento dos pegadores;
- Material de enchimento: Espuma de gel
injetada;
- Revestimento: PU (Poliuretano, material
sintético);
- Velcro traseiro para o braço ajustável.

Revestida com couro artificial PU-DS;
Forro reforçado em tecido PV;
Alça para melhor aderência;
Preenchimento almofadado Multi-Camadas PEFVA;
Alça a tira colo acolchoada para maior
aderência;
Fecho “D” em velcro de 2”;
Fechamento com cordão.

Revestida com couro artificial DULL PU-DS;
Forro reforçado em tecido PV;
2 alças para melhor pegada;
Preenchimento em espuma moldada
EVOFLEX
Fechamento com cordão.

Capacete de Boxe

Luva Manopla Coach

MKS
Combat
Combination

MKS
combat

Saco punching ball

MKS
pera lenta

Azul
Vermelho

Preto/
Vermelho/
Branco
Vermelho

Preto

- Revestida em PU-DS couro artificial. Palma
da luva e punho feita especialmente em
EVOFLEX para leveza e absorção dos golpes.
Recomendada para treinos de técnica,
agilidade e precisão.

- O Capacete de Boxe MKS protege as
principais áreas de contato na cabeça: testa,
rosto e queixo. O corte é inspirado nos
melhores capacetes do mundo, permitindo
proteção sem perder a visibilidade. O
fechamento em velcro evita que o item
escorregue com o suor;
- Revestimento: PU (Poliuretano) - material
sintético altamente resistente e elástico
Enchimento: espuma de gel injetada
Fechamento: velcro traseiro.

medidas

16oz

medidas

MeG

- Enchimento: bola inflável interna (não
acompanha bomba);
Revestimento: PU (Poliuretano);
- Material sintético resistente a rasgos e com
grande elasticidade e resistência;
- Não acompanha ganchos, suportes ou
corrente para fixação, somente a Punching
Ball vazia.

MKS
teto solo

MKS
saco de Boxe
residencial

MKS
saco de Boxe
Pro

Vermelho

Preto

Preto

- Retalhos: Em confecções (geralmente
fornecem de graça ou são vendidas por quilo
por um preço bem acessível);

- Retalhos: Em confecções (geralmente
fornecem de graça ou são vendidas por quilo
por um preço bem acessível);

medidas

medidas

- Eleve seu treino a outro patamar, vá além dos
treinos simples em saco de pancada e manopla;
Enchimento: bola inflável interna (não
acompanha bomba);
- Revestimento: PU (Poliuretano);
- Material sintético resistente a rasgos e com
grande elasticidade e resistência;
- Não acompanha ganchos de fixação para o
teto ou chão.

90, 120, 160

90, 120, 150, 180

Sub Luva Super Inner

MKS GEL
Fast Bandage
Preto

- Sub luva produzida em 100% Poliéster
com tecido de malha STAPPLE, elástica
e emborrachado com acolchoamento
de GEL para proteção dos dedos, possui
abertura mais larga para o polegar,
possui ainda uma bandagem 100%
macia de 1 metro de comprimento e
livres de corantes AZO. Fechamento em
velcro e loop para fácil retirada e
colocação.
Material: 55% Poliamida + 45%
Poliéster
- Fechamento: velcro
Medidas: 5cm x 255cm (5cm de largura
e 2,55m de comprimento)

medidas

MeG

MKS
Bandagem

MKS
Bandagem

Preto

Preto

Vermelho

Vermelho

Azul

Azul

- Formato “one-piece mould”: Peça única,
sem costura no punho, proporciona maior
estabilidade e reduz chances de lesões no
local;
- Tecnologia IMF Tech: Preenchimento em
espuma de gel injetada por alta compressão;
- Revestimento em PU-DS: material de última
geração similar ao couro, comumente
chamado de “couro artificial”;
- Air Mesh 3D: sistema de ventilação na palma
das mãos;
- Elástico “gancho rápido”: em inglês, "hook
and loop fastener", o mais moderno do
mercado, proporciona agilidade e facilidade
para apertar e soltar as luvas; exclusivo das
luvas MKS Champions;
- Costura com TAFFETA importada: utilizada
inclusive em marcas de moda de alto padrão;
- Proteção ao dedão: com elástico reforçado e
preenchimento extra.

- Formato “one-piece mould”: Peça única,
sem costura no punho, proporciona maior
estabilidade e reduz chances de lesões no
local;
- Tecnologia IMF Tech: Preenchimento em
espuma de gel injetada por alta compressão;
- Revestimento em PU-DS: material de última
geração similar ao couro, comumente
chamado de “couro artificial”;
- Air Mesh 3D: sistema de ventilação na palma
das mãos;
- Elástico “gancho rápido”: em inglês, "hook
and loop fastener", o mais moderno do
mercado, proporciona agilidade e facilidade
para apertar e soltar as luvas; exclusivo das
luvas MKS Champions;
- Costura com TAFFETA importada: utilizada
inclusive em marcas de moda de alto padrão;
- Proteção ao dedão: com elástico reforçado
e preenchimento extra.

medidas

medidas

2,55m, 3,50m e 4,50m

3,55m e 4,55m

Protetor Bucal

Protetor Bucal

MKS
duplo

MKS
duplo

Transparente

Transparente

Produzido com Silicone de Alta Qualidade. O Protetor Bucal
Duplo MKS Combat é Indicado para todos os Esportes, Treinos,

Produzido com Silicone de Alta Qualidade. O Protetor Bucal Duplo
MKS Combat é Indicado para todos os Esportes, Treinos, Garantindo

Garantindo a Máxima Proteção com o Máximo Conforto. Um
equipamento fundamental para os praticantes de Esportes de
Contato, já que ajuda a proteger Lesões na Gengiva, Dentes e
Língua causadas pelos Impactos;

a Máxima Proteção com o Máximo Conforto. Um equipamento
fundamental para os praticantes de Esportes de Contato, já que
ajuda a proteger Lesões na Gengiva, Dentes e Língua causadas
pelos Impactos;

Protetor Bucal Simples, produzido sob os mais altos padrões de
Qualidade do Mundo;

Protetor Bucal Simples, produzido sob os mais altos padrões de
Qualidade do Mundo;

Indicado para todos os Esportes, pois tem resistência Ideal para
absorver até os Impactos mais potentes. Design Especial projetado para a máxima proteção, termomoldavel, pode ser
moldado a qualquer tipo de boca, Todas as Instruções de como

Indicado para todos os Esportes, pois tem resistência Ideal para
absorver até os Impactos mais potentes. Design Especial projetado
para a máxima proteção, termomoldavel, pode ser moldado a
qualquer tipo de boca, Todas as Instruções de como moldar seu

moldar seu protetor bucal estão no verso da embalagem do
Produto;

protetor bucal estão no verso da embalagem do produto;

Acompanha Estojo Especial para conservação e transporte do
Seu Protetor Bucal.

Acompanha Estojo Especial para conservação e transporte do Seu
Protetor Bucal.

so e lutador quem
sabe lutar consigo
mesmo.

MKS
jiu-jitsu new

Kimono de Jiu-Jitsu Infantil

MKS kids

Branco

Branco

Azul

Roxo

Marrom

Azul

Marrom
Escuro

O produto é indicado para crianças de até 12 anos e
não acompanha faixa. A foto é meramente ilustrativa.
O encolhimento aproximado do Kimono MKS é de 3%

Preto

e algumas precauções precisam ser tomadas para
garantir sua durabilidade. Confira as principais:
- Não utilizar produtos químicos: isso afeta a resistência do tecido do seu kimono de jiu-jitsu;
Espessura: 5mm;

- Não secar em secadora: caso faça isso, o kimono de

Largura: 4,5cm;

jiu-jitsu vai encolher mais do que o fabricante indica;

Ponta preta: 12,5cm;

- Não utilizar água quente: também danifica o tecido

Número de costuras: 8;

e encolhe;

Patch: Marca MKS bordada na ponta oposta;

- Não lavar em máquina de lavar: o peso do kimono

Tamanhos disponíveis: 285cm (2,85m) e 320cm (3,20m).

molhado pode ultrapassar o limite suportado pelo
equipamento, danificando-o.

medidas
Branco
Outras cores

medidas
220, 285 e 320
285 e 320

M1 130 cm 7-8 anos
M2 140cm 9-10 anos
M3 150cm 11-12 anos

Kimono de Jiu-Jitsu

Kimono de Jiu-Jitsu

Kimono de Jiu-Jitsu

MKS
old collection

MKS
golden

MKS
Light

Branco

Branco

Azul

Azul

Azul

Branco

Preto

Esse é para aqueles que não saem da academia e precisam do
máximo de resistência para os treinos. O Kimono de Jiu-Jitsu MKS
Golden traz uma construção de alta qualidade por um preço muito
acessível. Confeccionado 100% em algodão, o blusão é de tecido
trançado reforçado 680gr/m (425g/m²) e tem gola com seis costuras.
Já a calça tem tecido de sarja premium, com 520gr/m (325g/m²) e
duplo tecido da coxa até a barra com reforços extras. Suas pernas e
joelhos ficarão protegidos do contato com o tatame.
O Kimono de Jiu-Jitsu MKS Golden atende a todas as normas oficiais
da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) com relação a medidas,
cores, peso e posicionamento de patches. Seja para quem treina por
pura diversão, ou para os atletas que precisam da máxima qualidade,
o Kimono MKS Golden atende a todas as necessidades. Experimente e
não se arrependa. Conte com nossos 90 dias de garantia por defeitos

A qualidade, confiabilidade e ótimo custo-benefício da MKS você

O encolhimento aproximado do Kimono de Jiu-Jitsu MKS Golden é de

também pode encontrar no jiu-jitsu. O Kimono de Jiu-Jitsu MKS

3% e algumas precauções precisam ser tomadas para garantir a

Light é uma excelente opção para quem busca um kimono leve e

durabilidade adequada do seu produto. Confira as principais:

resistente. Confeccionado com algodão de alta qualidade, o

- Não utilizar produtos químicos: isso afeta a resistência do tecido do seu

Kimono MKS atende todas as exigências de medidas e

kimono de jiu-jitsu;

padronizações oficiais da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu

- Não secar em secadora: caso faça isso, o kimono de jiu-jitsu vai

(CBJJ);

encolher mais do que o fabricante indica;
- Não utilizar água quente: também danifica o tecido e encolhe;

O blusão do Kimono de Jiu-Jitsu MKS Light é feito com tecido
trançado, de 544gr/m (340g/m²), e gola de sarja altamente

- Não lavar em máquina de lavar: o peso do kimono molhado pode
ultrapassar o limite suportado pelo equipamento, danificando-o.

resistente, com seis costuras. A calça é confeccionada em sarja,
com 384gr/m (240g/m²), e tem duplo tecido da coxa até a barra e
reforços extras no joelho para evitar lesões pelo contato com o
tatame.

de fábrica e primeira troca gratuita.

medidas

A1, A2, A2G, A3, A4

medidas

A1, A2, A2G, A3, A4

medidas

A1, A2, A2G, A3, A4

Luva de Boxe

MKS
Extra Heavy

Branco

Azul

À primeira vista, todos os kimonos parecem iguais, não é mesmo?
Porém, basta lavar da primeira vez e utilizar com alguma frequência para
se diferenciar um produto de qualidade. O Kimono MKS Champions tem
tecnologia de primeira linha, trançado na parte de cima com fios de
450g/m² e reforçado nas áreas de maior contato, como cotovelos e
joelhos, sendo assim uma opção muito resistente e confortável para seu
rola na academia. Além disso, o Kimono MKS Champions também pode
ser utilizado em competições, por atender aos parâmetros estabelecidos
pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu.
Compósição: 60% algodão e 40% poliéster
Costura reforçada com gramatura de 450g/m²
Indicado para treinos amadores e de alta performance
Kimonos tamanho adulto - não servem em criança

medidas

1,50m, 1,55m, 1,60m 1,65m,
1,70m 1,75m, 1,80m, 1,85m

So e lutador
quem sabe lutar
consigo mesmo.

Camiseta

MKS
nations
arte suave

Branco

Preto

- 100% em Algodão;
- Tecido 1/2 malha 30.1 penteado;
- Costura reforçada;
- Gola Careca (Ribana);
- Estampa: Silk Screen;
- Tamanhos: P a GG (unissex).

medidas P M G GG

Camiseta

MKS
Nations
Muay Thai

Branco

Cinza
Mescla

- 100% em Algodão;
- Tecido 1/2 malha 30.1 penteado;
- Costura reforçada;
- Gola Careca (Ribana);
- Estampa: Silk Screen;
- Tamanhos: P a GG (unissex).

medidas P M G GG

Camiseta

MKS
Nations
Noble art

Camiseta

Camiseta

MKS
Nations
BJJ

MKS
Nations
KickBoxing

Branco

Creme

Branco

Cinza
Mescla

Verde

Cinza/
Mescla

- 100% em Algodão;

- 100% em Algodão;

- 100% em Algodão;

- Tecido 1/2 malha 30.1 penteado;

- Tecido 1/2 malha 30.1 penteado;

- Tecido 1/2 malha 30.1 penteado;

- Costura reforçada;

- Costura reforçada;

- Costura reforçada;

- Gola Careca (Ribana);

- Gola Careca (Ribana);

- Gola Careca (Ribana);

- Estampa: Silk Screen;

- Estampa: Silk Screen;

- Estampa: Silk Screen;

- Tamanhos: P a GG (unissex).

- Tamanhos: P a GG (unissex).

- Tamanhos: P a GG (unissex).

medidas P M G GG

medidas P M G GG

medidas P M G GG

Kimono de Jiu-Jitsu
Luva de MMA

MKS
#lutecomhonra

MKS
dry power

Kimono de Jiu-Jitsu

MKS
GRL PWR

Branco

Branco

Preto

Cinza

Cinza

- 100% em Algodão

- 94% Poliamida e 6% Elastano

- 50% Algodão 50% Poliéster;

- Tecido 1/2 malha 30.1 penteado

- Gola Careca (Ribana)

- Tecido 1/2 malha 30.1 penteado;

- Costura reforçada

- Estampa: Sublimação

- Costura reforçada;

- Gola Careca (Ribana)

- Tamanhos: P a GG (unissex)

- Gola Careca (Ribana);

- Estampa: Silk Screen

* Verifique a tabela de medidas disponível nas

- Estampa: Silk Screen;

- Tamanhos: P a GG (unissex)

imagens da camiseta

- Tamanhos: P a GG (feminino apenas).

* Verifique a tabela de medidas disponível nas

medidas P M G GG

imagens da camiseta

medidas P M G GG

medidas P M G GG

Luva de MMA

MKS
old collection

Regata

MKS
Nations BJJ

Cinza
Preto

Regata

MKS
#lutecomhonra

Branco

Branco

- 50% Algodão 50% Poliéster;
- Tecido 1/2 malha 30.1 penteado;
- Costura reforçada;
- Gola Careca (Ribana);
- Estampa: Silk Screen;
- Tamanhos: P a GG (exclusivamente feminino).

medidas P M G GG

- Confecção: 100% em Algodão;

- Confecção: 100% em Algodão;

- Tecido: 1/2 malha 30.1 penteado;

- Tecido: 1/2 malha 30.1 penteado;

- Gola Careca (Ribana);

- Gola Careca (Ribana);

- Costura reforçada;

- Costura reforçada;

- Estampa: Silk Screen;

- Estampa: Silk Screen;

- Cor: Preta.

- Cor: Branca.

medidas P M G GG

medidas

P M G GG

Kimono de Jiu-Jitsu

Bermuda

MKS
new collecion

MKS
MMA Preta

Branco/Preto

Boné

MKS
Aba Reta

Preto

Preto

Vermelho/Preto

Rosa/Preto

O Shorts de Muay Thai MKS é desenvolvido em

Características:

Boné MKS Preto(estampas todas bordadas)

corte tailandês e tem a palavra Muay Thai

Com elástico entre as pernas para flexibilidade;

escrita na língua local e bordada de maneira

Cordão interno;

Gênero: Unissex;

belíssima. O elástico na cintura, com cordão

Velcro horizontal e vertical;

Cor: Preto;

para ajuste, permite apertar de acordo com seu

Material: 95% Poliester e 5% Elastano.

Faixa Etária: Adulto.

conforto.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SHORTS DE
MUAY THAI MKS
Composição: Microfibra 100% Poliéster;
Escrita: Bordada;
Elástico: interno na cintura com cordão para
ajuste.

medidas P M G GG

medidas P M G GG

Características Técnicas

Boné

MKS
Aba curva

Preto

Boné MKS Preto(estampas todas bordadas)
Características Técnicas
Gênero: Unissex;
Cor: Preto;
Faixa Etária: Adulto.

MKS
new collecion

Preto

Seja para os dias mais frios ou para o corte de
peso antes da sua luta, leve a MKS com você
neste lindo agasalho moletom. Desenvolvido
com materiais adequados à prática de atividade
física, tem a tradição da nossa marca e a
hashtag #LuteComHonra dando um toque
especial na maga e um cordão estilizado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - AGASALHO
MOLETOM MKS:
Tipo: Moletom
Material:
50% algodão;
50% poliéster;
Forro: 100% algodão;
Estampa em silk screen;
Cordão de poliéster trabalhado em 2 cores
com ponteira.

medidas P M G GG

Quem dorme, sonha.
quem vai a luta,
conquista!

www.mksdistribuidora.com.br

/mkscombat

