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DEALER:                _______________________    
 

ZÁKAZNÍK 
Jméno a příjmení:  _______________________     
 

Tel.:                         _______________________    
 

E-mail:                     _______________________ 
 

Země:                      _______________________ 
 
 

 

TĚLESNÉ ROZMĚRY:                              
 

       MUŽ              ŽENA         
 
Výška:                  _______ (cm)         
 

Hmotnost:            _______ (kg)         
 

Obvod hrudníku: _______ (cm)         
 

Obvod pasu:        _______ (cm)         
 

Obvod stehna:     _______ (cm)  
 

 

 

 

NÁKRES, KDE A JAK MĚŘIT  
TĚLESNÉ ROZMĚRY POSTAVY: 
 
obvod hrudníku  
 

obvod pasu  
 
 

obvod stehna  
 
Výšku postavy měřit bez bot.  
 

 

VELIKOST OBALU REAL-X 
 

 02 (100/100)  05 (150/150)  08 (210/250) 

     03 (120/120)  06 (175/175)  09 (210/282) 

 04 (130/130)  07 (175/200)  10 (260/260) 
  

VELIKOST OBALU REAL-X STUDENT AFF 
 

 05 (150/150)  08 (210/250) 

 06 (175/175)  09 (210/282) 

 07 (175/200)  10 (260/260) 
 

POZNÁMKA: např. 100/100 označuje informativní velikost záložního /hlavního padáku v ft (stopách) určeného do objednávaného obalu  
-vybranou velikost obalu v tabulce zaškrtnout!  
 
Ve standardu ramenní magnetické chlopně                                                        
 
Hlavní padák (velikost, typ): ___________________________    Záložní padák (velikost, typ):  __________________________   
 

 
 

s 

STANDARD I, II 

 

4 – zádový vatník, 10 – nožní vatníky 
 
 

MATERIÁL OBALU: CORDURA     
 

ČÍSLO BARVY)                     

 602 – žlutá  608 – tmavě modrá 

     603 – červená  609 – zelená 

 604 – světle modrá  610 – bílá 

 606 – černá  611 – světle šedá 

 607 – tmavě šedá  620 – oranžová 
                     

BAREVNÉ ŘEŠENÍ OBALU (DÍLU Č): 
Platí pro provedení:  

STANDARD I, II 
 
 
1. __________________________ 
 

2. __________________________ 
 

4. __________________________ 
 

5. __________________________ 
 

6. __________________________ 
 

7. __________________________ 
 

8. __________________________ 
 

9. __________________________ 
 

10. _________________________ 
 

11. _________________________ 
 

         

  
 
 

 
BARVA NOSNÉHO POSTROJE   
 

(ČÍSLO BARVY)                     

 346 – žlutá  369 – šedá,  

     344 – červená  370 – černá 

 342 – světle modrá  341 – tmavě modrá 
 

           BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
    STŘEDOVÉ CHLOPNĚ (DÍL Č. 3) 
 

STANDARD I          STANDARD II 
Pro velikost 02-10   Pro velikost 05-10 
                  
                

            
a. ____________________________ 
 

b. ____________________________ 
 

c. ____________________________ 
 

d. ____________________________ 
 

e. ____________________________ 
 

                                                             
BARVA RÁMOVACÍCH LEMOVEK:            
 

ČÍSLO BARVY)                     

 10 – bílá  36 – tmavě modrá 

     20 – oranžová  37 – světle modrá 

 31 – světle žlutá  39 – zelená 

 32 – tmavě žlutá  40 – zelená (khaki) 

 33 – červená  41 – šedá 

 34 – fialová (vínová)  43 – černá 
 

Poznámka: pro výběr barev je nutné si požádat o zaslání/dodání vzorkovníků u výrobce / dealera. 
 
ZÁDOVÝ VATNÍK (DÍL Č. 4)  
 

   LISOVANÝ ZÁDOVÝ VATNÍK (BARVA ČERNÁ – u velikosti obalu 02-06)             
             
 

   UZARON je obdoba materiálu PARAPACK(BARVA ČERNÁ - u velikosti obalu 02-10)                                 
                                               
 

   CORDURA (BARVA ČERNÁ u velikosti obalu 02-10)                                                                                                 
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BAREVNÉ ŘEŠENÍ OBALU:   
 
 

Plocha „a“ _______________________     Plocha „b“ _______________________     Plocha „c“ _______________________ 
                                                                                                                   
Nožní vatník – levý _______________________   – pravý _______________________   
                                                                                 
 

         Krytky nožních vatníků – levá krytka __________________   – pravá krytka ___________________  
                                                                                          

            SNAKE 2 (2 barvy) 
 

 

            SNAKE 3 (3 barvy)  
 

 

             TOP (2 barvy) 
 

 

 
 

            SHINE (2 barvy) 

 

 

 
 

            WINNER (2 barvy) 
 

 

 

 
 

            MOON (2 barvy) 

               MOON (2 barvy) 
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TYP NOSNÉHO POSTROJE A KOVÁNÍ:                                         
 
      standardní kování                    nerezové kování 
 
Nerezové kování obsahuje: kování celého nosného postroje včetně kroužků brždění, kování na volných koncích 
k hlavnímu padáku. 
 
 

Odhozový systém je dodáván standardně v ø 33 mm (minisystém), velikost 02-07, u velikosti 08, 09, 10 v ø 44 mm                                                         
 

      Postroj s kroužky  - v oblasti prsního popruhu a v oblasti kyčle, typ PS – 055 
 

                                   

      Postroj bez kroužků, typ PS – 034 S-1 (stavitelný), Student AFF    
     
 

Poznámka: Obal je standardně dodáván s přípravou na m2. 
 

VŠECHNY OVLÁDACÍ JEDNOTKY AAD JSOU STANDARDNĚ V ZÁDECH. 
 
 

OBAL PŘIZPŮSOBIT POUŽITÍ:                                                                    
 

           CYPRES                    VIGIL 

       
 
      RSL (AOZP)               RAX  

 
UVOLŇOVAČ ODHOZU U-079, CORDURA 
    
 

ČÍSLO BARVY)                     

 602 – žlutá  608 – tmavě modrá 

     603 – červená  609 – zelená 

 604 – světle modrá  610 – bílá 

 606 – černá  611 – světle šedá 

 607 – tmavě šedá  620 – oranžová 

 
 
UVOLŇOVAČ ZÁLOŽNÍHO PADÁKU:  
 
 

    S tkaninovým potahem rukojeti U-064, CORDURA, pro postroj PS-055 - REAL-X             
 
ČÍSLO BARVY)                     

 602 – žlutá  608 – tmavě modrá 

     603 – červená  609 – zelená 

 604 – světle modrá  610 – bílá 

 606 – černá  611 – světle šedá 

 607 – tmavě šedá  620 – oranžová 

 
 

    S kovovou rukojetí U-051 pro postroj PS-034 S-1 - REAL-X  STUDENT AFF            
                                                                        

 

 

VÝTAŽNÝ PADÁK HLAVNÍHO PADÁKU (kill line): 
 

     PV – 042 (Ø 700 mm, úchyt - míček)                              PV – 052 (Ø 700 mm, textilní úchyt) 
                                   
 

     PV – 043  (Ø 800 mm, úchyt - míček)                             PV – 053 (Ø 800 mm, textilní úchyt) 
     

Barva výtažného padáku:  _________________                 Barva textilního úchytu  
                                                                       

Barva úchytu - míček je černá.                                             CORDURA (Č. BARVY) _______________________ 
 
VOLNÉ KONCE K HLAVNÍMU PADÁKU:       
 

Barva volných konců: ____________________                  nerezové kování                                                          
                                                                              
a) u velikosti 02, 03, 04, 05, 06, 07 v ø 33 mm (minisystém)  

 

     VK-33/430/17-Jh (délka od rozvětvení 430 mm)             VK-33/510/20-Jh (délka od rozvětvení 510 mm)              RSL (AOZP)  
 

                                                      

Poznámka: Pro bezpečnější provedení odhozu je na všech volných koncích VK-33/Jh provedena montáž hausingu. 
   
b) u velikosti 08, 09, 10 v ø 44 mm                                     
 
     VK-44/400/ŘP (délka od rozvětvení 400 mm)                 VK-44/500/ŘP (délka od rozvětvení 500 mm)                  RSL (AOZP)  
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Umístění výšivek dle obrázku 

 

Provedení výšivky REAL-X 

 
 
Provedení výšivky textu MarS 

 

Provedení výšivky loga MarS, Loga X 

 

 
 

 

 

 

Pravá strana obalu - pozice 1  (umístění výšivek dle obrázku obalového dílce)   
Je vždy s výšivkou Real-X, pro nápis Real je možné zvolit specifickou barvu, není li uvedena je tato výšivka automaticky vyšita v podkladové 
barvě. X použité v rámci celého loga Real - X je obchodní značka a je vždy v neon zelené barvě!!!  
Barva výšivky Real  ………………………… 
 

Levá strana obalu - pozice 1 (umístění výšivek dle obrázku obalového dílce)  
1. Výšivka Real – X  barva výšivky Real     …………………….… 
2. Výšivka MarS barva výšivky MarS    ………………………. 
3. Výšivka m2 barva výšivky m2 …………………..…. 
4. Vlastní výšivka – nabízíme za příplatek (nutno dodat specifikaci vlastní výšivky) ……………………… 
5. Bez výšivky   
 

Krycí chlopeň obalu - pozice 9 pravá strana (umístění výšivek dle obrázku obalového dílce) 
1. Výšivka X, X je obchodní značka a je vždy v neon zelené barvě! 
2. Vlastní výšivka – nabízíme za příplatek (nutno dodat specifikaci vlastní výšivky) ……………………… 
3. Bez výšivky  

 

Krycí chlopeň obalu - pozice 9 levá strana (umístění výšivek dle obrázku obalového dílce)  
1. Výšivka MarS barva výšivky MarS ……………………….   
2. Vlastní výšivka – nabízíme za příplatek (nutno dodat specifikaci vlastní výšivky) ……………………… 
3. Bez výšivky  

 

Uvolňovač odhozu „U-079“  
1. Výšivka MarS barva výšivky MarS ………………………. 
2. Vlastní výšivka – nabízíme za příplatek (nutno dodat specifikaci vlastní výšivky) ……………………… 
3. Bez výšivky   

 

Uvolňovač záložního padáku „U-064“  
1. Výšivka MarS barva výšivky MarS………………………..   
2. Vlastní výšivka – nabízíme za příplatek (nutno dodat specifikaci vlastní výšivky) ……………………… 
3. Bez výšivky  

 

Poznámky pro vlastní výšivku:  
 

Specifikovat barvu podkladu / barvu nitě ……………………………………………………………………………… 
   
 

 
                                                                                                                          
    

Zvláštní požadavky:             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Datum…………....                                                                  Podpis ………………………………..………….  
 


