Amanzi, s.p.

Mere Telesa

Glavni trg 18,
1234, Mengeš
Mobile: +38640548382
Splet: www.amanzi.si
E-Mail: info@amanzi.si

Naročilo Št.:
Ime in Priimek:
Naslov:
Št. in ime Pošte:
Tel. št. in E-mail:

1. Od grla do mednožja
-Larynx to crotch

cm

2. Mednožja do tal (znotraj nog)
-Croutch to ground (inside leg)

cm

3. Obseg prsi
-Chest

cm

4. Obseg pasu
-Waist

cm

5. Obseg bokov
-Hip

cm

6. Od pazduhe do zapestja
-Armpit to Wrist

cm

7. Višina
-Height

cm

8. Št. noge
-Shoe size
9. Teža
-Weight
POMEMBNO:
Meritev Št.1 (grlo-mednožje) + Meritev Št. 2 (mednožje-tla) + okvirno 24-26cm za vrat in glavo =
Meritev Št.: 7 (Skupna višina)

kg

Konfigurator Suhe obleke
Vse opcije so na izbiro poljubno. Tovarniški model je
izdelan in vam že ponuja elemente, ki so navedeni v opisu.
Konfigurator vam omogoča, da določene elemente na
obleki dodate ali spremenite glede na želje in potrebe.

Prosim izberite model Suhe obleke!
Profi-Sailing Regatta Pro+ (Črna z rumeno zadrgo) 579€

z ddv!

Dodatne opombe:
Zadrga za hitro potrebo
Moška 55€

Tesnila/manšeta iz neoprena
v zapestju/gležnju
Tesnila iz Neoprena v zapestju 15€

Tesnilo/manšeta iz neoprena na vratu
Tesnila iz Neoprena na vratu 10€

Latex nogavice
Latex nogavice 19€

3-Slojne nogavice
3-Slojne nogavice 34€

Nastavljivi trakovi z Velcro na rokavih
in vratu
Nastavljiv Trak Velcro v rokavih 45€

Nastavljiv pas z Velcro
Nastavljiv Trak Velcro v pasu 55€

Žep z Velcro zapenjanjem
Z Velcro 18cm x 15cm 30€

Žep z vodoodporno zadrgo "YKK"
Z vodoodporno zadrgo "YKK" 18cm x 15cm 35€

Kapuca fiksna ali odstranljiva
Kapuca odstranljiva (Velcro) 40€

Pokrivalo za zadrgo
Pokrivalo za glavno zadrgo 15€

Izbira barv suhe obleke
Izbira druge barve 35€

Krajšanje/daljšanje (rokava/hlačnic)

Krajšanje rokava ali hlačnic do 5 cm 35€

Izdelava po meri oz. naročilu
Izelava obleke po izmerah naročnika v primeru, da standardne velikosti ne ustrezajo na 3 ali več postavkah 105€

Cene konfiguratorja ne vsebujejo ddv-ja!

Dodatna priporočena oprema
Neoprenski čevelj št.: 34/35

Neoprenski ledvični pas XS/S

Neoprenske rokavice XXS

Nogavice iz Flisa 36/37

Neoprenske nogavice št.: 36

Podobleka iz Flisa 360g 128

Cene dodatne priporočene opreme ne vsebujejo ddv-ja!

