Suchy Skafander

Formularz zamówień

Skafander:
Enduro

Opcje:

Espace

czarny

czarny

kolor:

kolor:
ramiona kolor

klin kolor

klin kolor

korpus kolor

korpus kolor

nogawki kolor

nogawki kolor

patki kieszeni kolor

patki kieszeni kolor
kieszenie kolor

kieszenie kolor

Zamek

korpus kolor

Neoprenowa
Lateksowa
+ docieplenie
czarne
czerwone

Neoprenowa
Lateksowa
+ docieplenie
czarne
czerwone

plas
TIZIP
metal

Łaty

nie

Haft z Imieniem

nie

przód

plas
TIZIP
metal

tył

tak: Melco

Dla Kobiety
Neoprenowa
Silikonowa
+ pierścień szyjny
Lateksowa
+ docieplenie
czarne
czerwone

Neoprenowa
Lateksowa
+ docieplenie

prz

prz

TIZIP

nie

tak: Kevlar

Neoprenowa
Lateksowa
+ docieplenie
czarne
szare

TIZIP

przód

prz

tył

przód-metal

tak: Kevlar

nie

fuksja/czarny
limonka/czarny
szary/czarny

czarny
kolor:
klin kolor

Dla Mężczyzny

Rodzaj
Kryza szyjna

na miarę

czarny
kolor:
klin kolor

ramiona kolor

tak: Kevlar

tak: Kevlar

Naszyty

tak: Imię / Nick:

TIZIP

Rzep

nie
tak: Imię / Nick:
Naszyty
Rzep
na lewej kieszeni

na prawej kieszeni
na lewej kieszeni

Zawór Dodawczy

Apeks

Zawór Upustowy

Apeks Wysoki Proﬁl

pValve Halcyon

nie

Pierścienie

nie

Manszety

butelkowe HD

Kaptur

nie

Buty

SiTech
Apeks Niski Proﬁl
tak
prawa

lewa

tak
Viking

SiTech

SiTech

stożkowe

Antares
silikonowe

9mm standard
9mm collar
6mm wklejony collar
2x5mm standard
2x5mm collar
6mm light standard
6mm light collar

tak:

Standardowe Neoprenowe rozmiar: rozmiar
Flex Sole rozmiar: rozmiar
Skarpety Neoprenowe rozmiar: rozmiar
Skarpety Neoprenowe + Rockbooty rozmiar: rozmiar

Dopasowanie

(tylko dla szytych na miarę)

Ladies First

E.Motion

standardowy rozmiar

Rozmiar

Kolor

E.Lite

Luźny (standardowe luzy)

Dopasowany (minimalne luzy)

do maski pełnotw.
rozmiar: rozmiar

Suchy Skafander

Formularz zamówień

Dane Klienta:
Imię, Nazwisko
Adres Dostawy
Kod, Miasto
Kraj
Numer Telefonu
Adres e-mail
Dodatkowe informacje

DAMSKI SKAFANDER szyty na miarę- idź do strony 3
MĘSKI SKAFANDER szyty na miarę- idź do strony 4

Wymiary Mężczyzny

Wzrost
Waga
Obwód głowy

Obwód szyi*

*Mierzyć w najszerszym miejscu

Szerokość pleców
Obwód klatki piersiowej
na wdechu*
Obwód klatki piersiowej
na wydechu*

Zewnętrzna długość
ręki mierzona od
nadgarstka do
wystającego kręgu
z tyłu szyi
Wewnętrzna
długość ręki

Odległość
od kroku do kolana
Wewnętrzna długość
nogi mierzona
do podłoża

Obwód bicepsa*
Obwód przedramienia*

Korpus
Odległość od podstawy szyi
do wystającego kręgu
szyjnego, mierzona przez
krocze

Obwód nadgarstka*
Obwód pasa*
Obwód bioder*
Obwód uda mierzony 5cm
od kroku*

Obwód łydki*
(w najszerszym miejscu)

LEGENDA:
obwód
długość

Obwód łydki*
(20 cm od podłoża)
Obwód kostki
Rozmiar buta

Wysokość od podłoża
do najszerszego
miejsca łydki

Wymiary Kobiety

Wzrost
Waga

Obwód głowy*

*Mierzyć w najszerszym miejscu

Obwód szyi*

Zewnętrzna długość
ręki mierzona od
nadgarstka do
wystającego kręgu
szyjnego

Szerokość pleców
Obwód klatki piersiowej*
Obwód bicepsa*

Wewnętrzna
długość ręki

Obwód talii
(najwęższe miejsce)

Odległość do
pachy do talii

Obwód przedramienia*

Odległość od kroku do
kolana
Wewnętrzna długość nogi
mierzona do podłoża

Odległość od podstawy szyi
do wysokości mierzenia
obwodu biustu

Odległość od wystającego
kręgu szyjnego do wysokości
mierzenia najwęższego
miejsca talii
Korpus
Odległoćś od podstawy szyi do
wystającego kręgu szyjnego,
mierzona przez krocze

Obwód nadgarstka*
Obwód bioder*
Obwód uda mierzony 5cm
od kroku*
Obwód łydki*
(w najszerszym miejscu)

LEGENDA:
obwód

Obwód łydki*
(20 cm od podłoża)

długość

Obwód kostki
Rozmiar buta

Wysokość od podłoża
do najszerszego
miejsca łydki

