
jméno

adresa

telefon, mailová adresa

požadovaný termín dodání

                                                                     Dresy
střih (dámský, pánský, dětský, race, profi, dexter, mtb)

velikost

materiál

délka rukávu (bez rukávu, krátký, dlouhý)

zakončení rukávů

provedení průkrčníku

Pruh v bocích (ano, ne, materiál)

provedení, délka a barva zipu 

kapsa (bez kapsy, trojitá, dvojitá, MTB ) + reflex (ano/ne)

malá kapsička se zipem (na trojité kapse)

zpracování šítí (overlock, ploché švy-barva)

délka dresu (dvoujehla, do gumy, protiskluzová guma)

personifikace

další úpravy

střih (dámský, pánský, dětský, race, profi, dexter, mtb)

velikost

materiál

zakončení rukávů

provedení průkrčníku

Pruh v bocích (ano, ne, materiál)

provedení, délka a barva zipu 

kapsa (bez kapsy, trojitá, dvojitá, MTB ) + reflex (ano/ne)

malá kapsička se zipem (na trojité kapse)

zpracování šítí (overlock, ploché švy-barva)

délka dresu (dvoujehla, do gumy, protiskluzová guma)

personifikace

další úpravy

 Kontakt

                                                               Termodresy



typ (dámské, pánské, dětské, krátké, golfky, dlouhé) 

velikost

subli podkova (oblouk, oblouk s klínky, oblouk přes stehna)

s laclem / do pasu

materiál

barva základního materiálu

vložka

zpracování šítí (overlock, ploché švy-barva)

nowind kolena

nowind na stehnech

zakončení nohavic (dvoujehla, protiskluzová guma, manžeta, zipy, podpínka)

další úpravy

Vesta
střih (se sítovinou, s pruhem s kapsou)

velikost 

materiál základní

materiál zadní díl /reflex (ano/ne)

barva průramků

provedení zipu a barva

zpracování šítí (overlock, ploché švy-barva)

délka vesty (dvoujehla, do gumy, protiskluzová guma)

personifikace

další úpravy

                                                                  Bundy
střih (větrovka, zimní profi, sofschelová - dámská/pánská)

provedení (se stojáčkem/s kapucí)

velikost 

materiál základní

materiál v bocích nebo podpaží rukávů

zakončení rukávů (manžeta, lemovka, pásky na ztažení)

odepínací rukávy pouze u T-střihu (ano/ne)

provedení kapes na předním dílu

kapsy na zadním dílu (bez kapsy, trojitá, 1x MTB, 2x MTB)

malá kapsička se zipem (na trojité kapse)

zpracování šítí (overlock, ploché švy-barva)

délka bundy (dvoujehla, do gumy, protiskluzová guma)

personifikace

další úpravy

Kalhoty



                                                            Tričko subli
střih (dámské/pánské)

velikost 

materiál

barva prošití průkrčníku a manžet

personifikace

další úpravy

                                                    Návleky na nohy
střih (standard, subli, s klínkem)

provedení (light/termo/termo no wind)

velikost

materiál

barva plochých švů u provedení s klínkem

zakončení u kotníků (dvoujehla, protiskluzová guma,  zipy, zipy s reflexem)

další úpravy

                                                    Návleky na kolena
střih (standard, subli, s klínkem)

provedení (light/termo/no wind)

velikost

materiál

barva plochých švů u provedení s klínkem

další úpravy

                                                              Návleky na ruce
střih (standard, subli, s klínkem)

provedení (light/termo)

velikost

materiál

barva plochých švů u provedení s klínkem

další úpravy

                                                                Návleky na boty
střih (standard, subli)

provedení (light/termo/no wind)

velikost

materiál

zip na patě s pojistkou z velcro 

na patě zapínání na velcro + reflex

další úpravy



                                Čelenka, vázací šátek, bandana šátek (tunel)
střih (čelenka, vázací šátek, had šátek)

provedení (light/termo)

velikost

materiál

případná barva plochcýh švů u bandana šátku

další úpravy

                                                                 zimní čepička GAVA
velikost

barva plochých švů 

další úpravy

                                                           Další položky
rukavice krátkoprsté

rukavice dlouhoprsté

rukavice zimní

ponožky

kompresní podkolenky

kompresní návleky

lahev na pití

minidresy




