
meno
adresa
telefón, mailová adresa
požadovaný termín dodania

                                                                     Dresy
strih (dámsky, pánsky, detský, race, profi, dexter, mtb)

veľkosť

materiál
dĺžka rukávu (bez rukávu, krátký, dlhý)

ukončenie rukávu
prevedenie goliera
pruh v bokoch (áno, nie, materiál)

prevedenie, dĺžka a farba zipsu 
vrecko  (bez vrecka, trojité, dvojité, MTB ) + reflex (áno/nie)

malé vrecko so zipsom  (na trojitom vrecku)

spracovanie šitia (overlock, ploché švy-farba)

dĺžka dresu (dvojihla, do gumy, protisklzová guma) 

personifikácia
ďalšie úpravy

typ (dámske, pánske, detské, krátke, trojštvrťové, dlhé) 

veľkosť
subli podkova (oblúk, oblúk s klinkami, oblúk cez stehná)

s trakmi / do pásu
materiál
farba základného materiálu
vložka
spracovanie šitia (overlock, ploché švy-farba)

nowind kolená
nowind na stehnách
ukončenie nohavíc (dvojihla, protisklzová guma, manžeta, zipsy, podpinka)

ďalšie úpravy

strih (dámske/pánske)

veľkosť
materiál
farba prešitia goliera a manžety
personifikácia
ďalšie úpravy

 Kontakt

Nohavice

                                                            Tričko subli



strih (so sieťovinou, s pruhom s vreckom)
veľkosť
materiál základný
materiál zadný diel /reflex (áno/nie)

farba prieramkov
prevedenie zipsu a farba
spracovanie šitia (overlock, ploché švy-farba)

dĺžka vesty (dvojihla, do gumy, protisklzová guma)

personifikácia
ďalšie úpravy

strih (vetrovka, zimná profi, softschellová – dámska/pánska)

prevedenie (so stojáčikom /s kapucňou)

veľkosť
materiál základný
materiál v bokoch podpazušia rukávov
ukončenie rukávov (manžeta, lemovka, pásky na stiahnutie)
odopínacie rukávy iba pri T-strihu (áno/nie)

prevedenie vreciek na prednom diely
vrecká na zadnom diely (bez vrecka, trojité, 1x MTB, 2x MTB)

malé vrecko so zipsom  (na trojitom vrecku)

spracovanie šitia (overlock, ploché švy-farba)

dĺžka bundy (dvoujihla, do gumy, protisklzová guma)

personifikácia
ďalšie úpravy

strih (štandard, subli, s klinkom)

prevedenie (light/termo/termo no wind)

veľkosť
materiál
farba plochých švov pri prevedení s klinkom
ukončenie pri kotníkoch (dvojihla, protisklzová guma,  zipsy, zipsy s reflexným prvkom)

ďalšie úpravy

strih (štandard, subli, s klinkom)

prevedenie (light/termo/no wind)

veľkosť
materiál
farba plochých švov pri prevedení s klinkom
ďalšie úpravy

Vesta

                                                                  Bundy

                                                    Návleky na nohy

                                                    Návleky na kolená



strih (štandard, subli, s klinkom)

prevedenie (light/termo)

veľkosť
materiál
farba plochých švov pri prevedení s klinkom
ďalšie úpravy

strih (štandard, subli)

prevedenie (light/termo/no wind)

veľkosť
materiál
zips na päte s poistkou z velcro 
zapínanie na päte na velcro + reflexný prvok
ďalšie úpravy

střih (čelenka, viazacia šatka, had šatka)

prevedenie (light/termo)

veľkosť
materiál
prípadná farba plochých švov u bandana šatky
ďalšie úpravy

                                                                 Zimná čapica GAVA
veľkosť

farba plochých švov
ďalšie úpravy

rukavice krátkoprsté

rukavice dlhoprsté
rukavice zimné
ponožky
kompresné podkolienky
kompresné návleky
cyklistická flaša
minidresy

                                                              Návleky na ruky

                                                                Návleky na tretry

                                Čelenka, viazacia šatka, šatka bandana (tunel)

                                                           Ďalšie položky




