Dětské montérky s výšivkou zdarma!
- trvanlivé oblečení pro volný čas a zábavu vašich dětí.
-

nikoliv na práci, ale pro zábavu a volný čas!

-

vysoká trvanlivost, díky kvalitním
materiálům a technologii výroby
(stejné jako u pracovních oděvů pro dospělé).

-

efektní a originální

-

rostou s vašimi dětmi (platí pro kalhoty)

-

šijeme nejen pro děti, ale i pro dospělé!

-

nyní originálný výšivka zdarma, perfektní
dárek!

Vyzkoušejte si naše jakostní (pracovní) oděvy, navíc s vaší unikátní výšivkou a udělejte radost sobě nebo svým
blízkým. Můžete si nechat vyšít jméno, název své firmy, svou funkci v práci, prostě libovolný text. Velikost
textu je omezena velikostí kapsy, kde bude text umístěn (viz dále). Výšivka je velmi trvanlivá, estetická a je
v rámci této akce zcela zdarma!

Napsali jste nám: díky za perfektní
obleček pro našeho Tomáška. Nastavení
délky je variabilní kvůli laclům a
nápletům, takže spojení kvalitního
materiálu a nastavení délky činí tento
praktický oděv i dlouhodobou
záležitostí, která je navíc módně
nadčasová a originální... Iva D.

S vyšitým jménem obdarovaného je to perfektní dárek!
Vyplňte objednávkový formulář na druhé straně a zašlete jej na fax: 315 626 298.
Můžete jej také zaslat poštou, mailem, či donést osobně do naší prodejny:

JK-WELD, s.r.o., Na Průhoně 949, 276 01 Mělník - Pšovka.
Pondělí-Pátek: 7.00 – 16.00, Sobota: 8.30 – 11.30
Tel: 728 777 309 (paní Šťastná),

Fax: 315 626 298,

E-mail: odevy@jk-weld.cz

Popis oděvů : materiál 100% Ba, 260g/m2, efektní prošití do kostek, pružné náplety na rukávech a nohavicích,
zapínání na zip, opasek na suchý zip (pouze kombinéza), guma v pase, horní kapsy s klopou na suchý zip.

Více informací, ceník a fotogalerie na www.detskemonterky.cz
Nově též oděvy z maskáčoviny! Šijeme i pro dospělé a na míru!

Dětské montérky s výšivkou zdarma!
- trvanlivé oblečení pro volný čas a zábavu vašich dětí.
Vyplňte tento objednávkový formulář a vyzkoušejte naše dětské montérky (navíc s vaší unikátní výšivkou) a
udělejte radost svým dětem, nebo dětem svých blízkých. Můžete si nechat vyšít jméno dítěte, název své firmy,
či jiný libovolný text (max. 2 řádky po cca 10 písmenech, viz. dále). Výšivka je velmi trvanlivá, estetická a je
v rámci této akce zcela zdarma! S vyšitým jménem obdarovaného je to perfektní dárek! Více informací a
ceník naleznete na našem webu www.detskemonterky.cz

Závazně objednávám pracovní oblek(y) s výšivkou zdarma:
Typ obleku (kombinéza, laclové kalhoty, laclové kraťasy) a jeho Provedení (PROFI/KOMBI – viz. náš web):

Velikost a počet kusů:
(Dětské velikosti: 110, 120, 130, 140, 150 a 160 cm

Dospělé velikosti: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64)

Barva obleku – základní: (zaškrtněte vybranou barvu)
Středně modrá
Petrol zelená
Černá

Červená

Barva linek prošití – doplňková barva: (zaškrtněte vybranou barvu)
Bílá
Žlutá
Černá
Červená
Oranžová

Vínová

Zelená

Šedá

Žlutá

Modrá

Váš vyšitý text ZDARMA: (maximálně 2 řádky textu, každý max. cca 10 znaků. Celková největší možná šířka výšivky je 10
cm. Výšivka je vždy na horní levé kapse kombinézy a na laclové kapse u laclových kalhot.)

1. Řádek výšivky: ………………………………………………

Příklad:

2. Řádek výšivky (volitelný): …………………………………….
Barva vyšitého textu: (zaškrtněte vybranou barvu)
Bílá
Žlutá
Černá
Červená

Oranžová

Zelená

Modrá

Poznámky pro výrobu (prodloužení, zkrácení – uveďte vaši výšku, atd): …………………………………………..
Doprava:

Poštou – poštovné 120,- Kč (v ČR)

Osobní odběr v prodejně JK-WELD

Objednatel:
Jméno + Příjmení (nebo Firma): ………………………………..
Ulice a čp.: …………………………………………………………
PSČ a Město: ………………………………………………………
Telefon nebo E-mail: ………………………………………………
Podpis ……………………………………………………………..
vyplněný formulář můžete odeslat:
faxem na číslo: 315 626 298
e-mailem na:
odevy@jk-weld.cz
více informací na www.detskemonterky.cz
vyrábí: JK-WELD, s.r.o., Na Průhoně 949, Mělník

www.detskemonterky.cz

