UAB „SAVITAS STILIUS“

Viršutinio trikotažo įmonė ,,Savitas Stilius“, turinti naujausius įrengimus ir didelę patirtį
gaminant kokybiškus megztus drabužius bei mokyklines uniformas bendradarbiauja su Anykščių
A.Baranausko pagrindine mokykla ir gamina mokyklines uniformas.
Mokyklinė uniforma turi daug privalumų. Ją vilkintys mokiniai įgyja drausmės pojūtį,
pratinasi prie aprangos kodo subtilybių, o mokykla taip kuria savo įvaizdį. Uniforma ne tik vienija
mokyklą, bet kartu padeda mokiniams ir jų tėveliams išsilaisvinti nuo kasdienių aprangos rūpesčių.
A.Baranausko pagrindinės mokyklos moksleiviai (ir berniukai, ir mergaitės) turi galimybę pasirinkti vieną
(arba kelias) iš šių mokyklinės uniformos, kurią puoš A.Baranausko pagrindinės mokyklos logotipas, dalių:
1. Susagstomas megztukas (žaketas)
2. Velkama per galvą liemenė „V“ formos kaklu
3. Lygus sarafanas
4. Klostuotas sarafanas mergaitėms
5. Klostuotas sijonas ( be logo)
Mūsų kuriamos patrauklios uniformos išlaiko aukštą kokybę, funkcionalumą ir puošnumą.
Trikotažinės uniformos mezgamos iš aukščiausios rūšies itališkų verpalų, kurių sudėtyje yra 40%
vilnos ir 60% akrilo. Siūlai pasižymi atsparumu trinčiai ir pumpuravimuisi, todėl iš jų mezgami
gaminiai yra ilgaamžiai. Visos uniformos gaminamos individualiai kiekvienam mokiniui. „Savito
stiliaus“ megztas uniformas dėvi daugiau kaip 120 Lietuvos ugdymo įstaigų moksleivių.
Megztų uniformų priežiūra nėra sudėtinga. Rekomenduotina skalbti rankomis, tačiau galimas
skalbiamas automatinėse skalbimo mašinose nustačius rankinį arba vilnos skalbimo rėžimą, ne
aukštesnėje kaip 30°C temperatūroje.
Kilus bet kokiems klausimais, susijusiais su uniformų užsakymu ir gamyba, maloniai prašome
kreiptis el. p. stilius.savitas@gmail.com – atsakysime ir patarsime kiekvienam.
Norėdami užsakyti internetu :
Norėdami užsakyti žaketą matuokite: Rankovės ilgį nuo peties iki tiek, kiek reikia rankovės ilgio(geriausia
matuoti ant šiek tiek sulenktos rankos), krūtinės plotį nuo pažasties iki pažasties (geriausia matuoti ant jau
nešiojamo drabužio, kad būtų aišku, koks turi būti laisvumas), jeigu vaikas stambesnis, matuokite per
storiausią vietą, ilgį nuo stuburo kauliuko iki tiek kokio ilgio gaminio pageidaujate.
Pažiūrėję į lenteles galite pasitikslinti koks tai dydis, jeigu labai nukrypsta nuo mūsų duomenų, yra tikimybė,
kad pamatavote blogai. Žinoma gali būti, kad vaikas nėra standartinio sudėjimo. Mes galime ilginti rankoves
ir pati gaminį ( +4cm ,+8 cm) arba trumpinti ( - 4 cm , - 8 cm )
Liemenė matuojama analogiškai tik be rankovių ilgio.

Užsakymai priimami el.paštu : stilius.savitas@gmail.com
Užsakymo pateikimo forma:
Mokyklos Pavadinimas
Klase, Vaiko vardas, pavardė
Modelis (žaketas ar džemperis)
Dydis (jeigu nepavyksta nustatyti dydžio, tuomet išmatavimai)
Kontaktinis nr.

