
AKO POSTUPOVAŤ PRI OBJEDNÁVKE VÝROBY
BAREFOOT SANDALOV MENKUARE

I. Obkreslite každej svojej chodidlo zvlášť na papier pokiaľ možno v stoji. Je dôležité po celú dobu 
držať ceruzku kolmo k papieru, aby nedošlo ku skresleniu rozmerov

II. Na nákresu zmerajte nasledujúce rozmery chodidla:
1. dĺžku chodidla od konca päty ku koncu najdlhšieho prsta
2. dĺžku medzery medzi palcom a ukazovákom
3. šírku medzi kĺbom palca a kĺbom malíčku
4. šírku päty v najširšom mieste

III. Aby sme pre vás sandále mohli zhotoviť na mieru, je dôležité poznať nielen dĺžku a šírku chodidla, 
ale aj výšku vášho priehlavku a pri niektorých modeloch aj obvod nohy pod členky.

Zmerajte, pokiaľ možno v stoji, rozmery priehlavku od podložky k podložke v nasledujúcich 
miestach:

1. výšku palca (merajte od podložky k podložke)
2. od vonkajšieho okraja kĺbu palca zhruba k polovici vonkajšieho okraja priehlavku
3. od kĺbu malíčku k vnútornému členku
4. zhruba od polovice vnútorného okraja priehlavku k vonkajšiemu členku

CHODIDLO PRIEHLAVOK



OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Meno, priezvisko:

Telefónny kontakt:

Emailová adresa:

Názov modelu:

Bežná konfekčná veľkosť vašej obuvi:

Označte spôsob doručenia (podľa objednávky v e-shope): Poštou Zásilkovnou

Označte spôsob platby (podľa objednávky v e-shope): Dobierkou Bankovým prevodom

Rozmery chodidla                                                                       

pravá noha v mm ľavá noha v mm

1. dĺžka chodidla

2. dĺžka medzery medzi palcom a ukazovákom

3. šírka medzi kĺbom palca a kĺbom malíčka

4. šírka päty v najširšom mieste

Rozmery priehlavku

pravá noha v mm ľavá noha v mm

1. výšku palca (merajte od podložky k podložke)

2. od vonkajšieho okraja kĺbu palca zhruba k polovici 
vonkajšieho okraja priehlavku

3. od kĺbu malíčku k vnútornému členku

4. zhruba od polovice vnútorného okraja priehlavku k 
vonkajšiemu členku

V prípade  barefoot  sandálov  sa  jedná  o  zákazkovú  výrobu.  Podmienkou  dodania
barefoot  sandálov  je  poskytnutie  všetkých  údajov  uvedených  v  objednávkovom
formulári

Tovar  vyrobený  na  zákazku  nemožno  vrátiť,  ani  vymeniť  za  iné,  preto  prosím  o
kontrolu všetkých vami odoslaných údajov.
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