
JAK POSTUPOVAT PŘI OBJEDNÁVCE VÝROBY
BAREFOOT SANDÁLŮ MENKUARE

I. Obkreslete každé své chodidlo zvlášť na papír pokud možno ve stoje. Je důležité po celou dobu 
držet tužku kolmo k papíru, aby nedošlo ke zkreslení rozměrů

II. Na nákresu změřte následující rozměry chodidla:
1. délku chodidla od konce paty ke konci nejdelšího prstu
2. délku mezery mezi palcem a ukazováčkem
3. šířku mezi kloubem palce a kloubem malíčku
4. šířku paty v nejširším místě

III. Abychom pro vás sandály mohli zhotovit na míru, je důležité znát nejen délku a šířku chodidla, ale 
i výšku vašeho nártu a u některých modelů i obvod nohy pod kotníky.

Změřte, pokud možno ve stoje, rozměry nártu od podložky k podložce v následujících místech:

1. výšku palce (měřte od podložky k podložce)
2. od vnějšího okraje kloubu palce zhruba k polovině vnějšího okraje nártu
3. od kloubu malíčku k vnitřnímu kotníku
4. zhruba od poloviny vnitřního okraje nártu k vnějšímu kotníku

CHODIDLO NÁRT



OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Jméno, příjmení:

Telefonní kontakt:

Emailová adresa:

Název modelu:

Běžná konfekční velikost vaší obuvi:

Označte způsob doručení (dle objednávky v e-shopu): Poštou Zásilkovnou 

Označte způsob platby (dle objednávky v e-shopu): Dobírkou Bankovním převodem

Rozměry chodidla                                                                       

pravá noha v mm levá noha v mm

1. délka chodidla

2. délka mezery mezi palcem a ukazováčkem

3. šířka mezi kloubem palce a kloubem malíčku

4. šířka paty v nejširším místě

Rozměry nártu

pravá noha v mm levá noha v mm

1. výšku palce (měřte od podložky k podložce)

2. od vnějšího okraje kloubu palce zhruba k polovině 
vnějšího okraje nártu

3. od kloubu malíčku k vnitřnímu kotníku

4. zhruba od poloviny vnitřního okraje nártu k vnějšímu 
kotníku

V PŘÍPADĚ BAREFOOT SANDÁLŮ SE JEDNÁ O ZAKÁZKOVOU VÝROBU. PODMÍNKOU
DODÁNÍ  BAREFOOT  SANDÁLŮ  JE  POSKYTNUTÍ  VEŠKERÝCH  ÚDAJŮ  UVEDENÝCH
V OBJEDNÁVKOVÉM FORMULÁŘI.  

Zboží vyráběné na zakázku nelze vrátit, ani vyměnit za jiné, proto prosím o kontrolu 
veškerých vámi odeslaných údajů.
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