
MADE TO MEASURE ORDER FORM 

   User name:  
(jméno uživatele) 

Company: 
(firma)  

Phone number: 
(telefonní číslo)        

E-mail:
(kontaktní e-mail)            

Model: 
(typ obleku) 

Color comb: 

(barevné provedení)             

Tried size: 
(zkoušená velikost)                

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

1 Head / Hood size (obvod hlavy nad obočím) _____________ cm 

2 Neck / Seal size (obvod krku) _____________ cm 

3 Chest (obvod hrudníku v nejširším místě) _____________ cm 

4 Waist (obvod pasu) _____________ cm 

5 Hip (obvod boků) _____________ cm 

6 Thigh (obvod stehna v nejširším místě) _____________ cm 

7 Calf (obvod lýtka v nejširším místě) _____________ cm 

8 Ankle (obvod kotníku) _____________ cm 

9 Biceps (obvod bicepsu) _____________ cm 

10 Lower arm (obvod předloktí) _____________ cm 

11 Wrist / Seal size (obvod zápěstí) _____________ cm 

12 Neck – crotch (délka od krku k rozkroku) _____________ cm 

13 Crotch – floor (délka od rozkroku k zemi, po vnitřním švu) _____________ cm 

14 Neck – wrist (délka od krku k zápěstí) _____________ cm 

15 Shoulder – wrist (délka od spodní části lopatky k zápěstí) _____________ cm 

16 Total length (výška) _____________ cm 

Weight (hmotnost) _____________ kg 

Shoe size (velikost bot) eu___  uk___ us___ 

Zipper (zip) □ plastic      □ metal

Other information (jiné informace): ______________________ 

Všechny míry by měly být brány, pokud možno, přímo na těle přes minimum oblečení a tak přesně, jak je jen možné. 

FINN SUB s.r.o., Rakovecká 35, 635 00 BRNO, IČO:26084091, TEL.: +420 606 603 999, objednavky@finnsub.cz 

U R S U I T ®

D R Y S U I T S

 Ursuit Oy 

Teijonkatu 3

20750 Turku

Finland

 Tel. +358 779 8850

 Fax. +358 779 8859 

info@ursuit.com

www.ursuit.com

Safety & comfort for extreme conditions - 

Since 1964
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