Nabízíme oblečení na míru pro firemní zákazníky B2B, B2G. Zde nám do jednotlivých kolonek můžete dopsat Vaše požadavky
Bundy. Co vše můžeme nabídnout?
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Velikosti. Pánské a dámské? Stačí Vám naše velikosti nebo si zadáte míry?
Materiál – co preferujete? Paropropustnost, vodní sloupec, odolnost oděru? Jaký je účel bundy, v jakých teplotních
podmínkách ji budete používat?
Zateplení značkovým rounem nebo fleecem či bez tepelné izolace?
Máte požadavky na barvu či barevnou kombinaci? Nebo v případě většího množství odstín na míru?
Loga. Kde je chcete mít, jak velké a v kolika barvách? (prosíme zaslat v ai, pdf nebo cdr). Potisk nebo výšivka?
Kapuce – zcela bez ní? Nebo větší přes helmu? Chcete tenkou a sbalitelnou do poutka? Nebo zateplenou (nelze ji
sbalit)? Příp. oddělitelnou?
Pošití ramen. Zpevnění pro batoh nebo lyže další odolnou vrstvou?
Reflexní prvky. Chcete pasivní reflexní paspule či prvky? Nebo přímo aktivně svítící bundu?
Rukávy. Zakončení a stažení lze plastovou přepínkou, suchým zipem nebo gumou?
Větrací otvory s WP zipy. Bez nich? Požadujete je? „Uzavřít“ děrovanou kapsovinou?
Kapsy. Automaticky 2x na ruce. Levá, pravá nebo obě náprsní? A vnější či vnitřní na zip (jen u zateplené bundy)?
Menší kapsa na levém rukávu na permanentku? Kapsa na rameni? Vnitřní síťovinová kapsa na brýle s čistícím
hadříkem?
Detaily. V levé kapse průchodku na sluchátka? V pravé kapse na ruce karabina na klíče?
Značení. Hodnost, oddíl, jednotka, jmenovka…. Na prsou vl.? Či na zádech? Suchý zip (chlup) rozměr …?
Poutko. Možnost pověšení bundy i zvnějšku?
Protisněhový límec. Má být rozepínací v oblasti boků?

Kalhoty. Co vše můžeme nabídnout?
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Velikosti. Pánské a dámské? Stačí Vám naše velikosti nebo si zadáte míry?
Materiál – co preferujete? Paropropustnost, vodní sloupec, odolnost oděru? Jaký je účel bundy, v jakých
teplotních podmínkách ji budete používat?
Zateplení značkovým rounem nebo fleecem či bez tepelné izolace?
Máte požadavky na barvu či barevnou kombinaci? Nebo v případě většího množství odstín na míru?
Loga. Kde je chcete mít, jak velké a v kolika barvách? (prosíme zaslat v ai, pdf nebo cdr). Potisk nebo výšivka?
Zpevnění. Pošití kolen a zadku odolnou vrstvou?
Kšandy. Mají být se záda chránícím odepínacím dílem?
Větrací otvory s WP zipy. Bez nich? Požadujete je? „Uzavřít“ děrovanou kapsovinou?
Kapsy. Automaticky 2x na ruce na WP zipy. Cargo kapsa na pravém stehně? Kapsy zadní?
Rozepnutí nohavic. Nerozepínací? Od zdola ke kolenům? Na stehna?
Spodek nohavic. Zpevnění proti hranám lyží nebo mačkám? Stažení suchým zipem nebo na druk?
Protisněhový límec. Využijete jej?
Pro oddíly, jednotky, spolky atd. je min. odběr 5 ks (v součtu kusů v barvě, mix velikostí). Doplnit můžeme už od 2 ks.
Můžeme nabídnout jakýkoli odstín barvy na míru. Min. je ale 100 ks bund nebo 130 ks kalhot. A požadujeme 50% z konečné ceny oblečení předem.
Můžeme Vám logo upravit, převést do křivek, cena je od 200,- Kč. Můžeme Vám logo vytvořit, což je od 2000,- Kč (dle dohody a složitosti loga)
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