Oferujemy odzież na miarę dla klientów firmowych B2B, B2G:
Kurtki – co możemy zaoferować

Twój
komentarz

Nasze
podsumowanie

materiał – preferujesz oddychalność, wodoszczelność, odporność na ścieranie….? Jakie jest
przeznaczenie kurtki, warunki korzystania
zacieplenie runem lub polarem czy bez izolacji cieplnej?
wymagania na kolor lub kombinację kolorów
logo – gdzie chcesz umieścic (niezbędne przesłać w wektorach, idealnie format ai, ewent. pdf, cdr)
kapica – bez niej lub ma być większa przez hełm, chcesz cienką i z możliwością spakowania do pętli lub
zacieploną (nie można spakować)?
poszycie ramion – wzmocnienie dla plecaka innym materiałem?
rękawy – zakończenie i ściągnięcie paskiem plastowym, rzepem lub gumką?
wyloty wentylacyjne z WP zamkami – wymagasz je? Można też „zamknąć“ dziurkowanym materiałem..
kieszenie – mogą być 2x na ręce, 1 i 2 na piersi zewnętrzne czy wewnętrzne na zamek błyskawiczny
(tylko u kurtki zacieplonej), mniejsza kieszeń na lewym rękawie
szczegóły – lewa kieszeń z przepustem na słuchawki lub do prawej kieszeni na ręce dodać karabinek na
klucze?
oznaczenie – stopień, oddział, jednostka, przywieszka (na piersi lub na plecach prostokąt lub gdzie
indziej) rzep (włos) 2x7 cm itd.
uszko na powieszenie kurtki również na zewnątrz (i do spakowania kapicy)
przeciwśnieżny kołnierz – w okolicy boków, przeciw przenikaniu śniegu

Spodnie ‐ co możemy zaoferować

Twój
komentarz

Nasze
podsumowanie

materiał – preferujesz oddychalność, wodoszczelność, odporność na ścieranie….? Jakie jest
przeznaczenie spodni, warunki korzystania
zacieplenie runem lub polarem czy bez izolacji cieplnej?
wymagania na kolor lub kombinację kolorów
logo – gdzie chcesz umieścić (niezbędne przesłać w wektorach, idealnie format ai, ewent. pdf, cdr)
poszycie kolan i pośladków – wzmocnienie innym materiałem?
kšandy se záda chránícím odepínacím dílem
szelki odpinającą częścią chroniącą plecy
wyloty wentylacyjne z WP zamkami – wymagasz je? Można też „zamknąć“ dziurkowanym
materiałem..
kieszenie – mogą być 2x na ręce, ewent. kolejna na udzie
rozpinanie nogawek – od dołu do kolan lub wyżej?
dół nogawek – wzmocnienie naprz. przeciw krawędziom nart lub rakom?
dół nogawek – ściągnięcie rzepem lub guzikiem?
przeciwśnieżny kołnierz – w okolicy kostki, przeciw przenikaniu śniegu
Dla klubów, jednostek, związków itp. jest min. odbiór 5 sztuk odzieży (w sumie sztuk w kolorze, miks rozmiarów). Uzupełnić możemy już od 2
sztuk.
Możemy zaoferować jakikolwiek odcień koloru na miarę. Min. jest 100 sztuk kurtek lub 130 sztuk spodni. Wymagamy z góry 50% z ceny finalnej
odzieży.
Możemy Twoje logo zedytować, przekreślić do wektorów, cena jest od 34,‐ PLN. Możemy Ci również logo utworzyć, w cenie od 334,‐ PLN (wg
umowy i złożoności loga).

