
Service form
Formularz serwisowy

name and surname
imię i nazwisko

Drysuit
Skafander

Your data
Twoje dane

phone number
numer telefonu

Stay Dry Club member
członek Stay Dry Club

E.Motion+ E.Motion

E.Lite+ E.Lite

E.Space Enduro

serial number
numer seryjny E.Motion+ Ladies First

E.Motion Ladies First

E.Lite+ Ladies First

smart sealsrings
pierścienie

coned latex
stożkowe lateksowe

si-tech Antares

si-tech STD
bottle HD latex
butelkowe lateksowe

viking coned silicone
stożkowe manszety silikonowe

wrist circumference
obwód nadgarstka cm

smart sealsrings
pierścienie

wrist seals included
uszczelki w zestawie

si-tech Antares

si-tech STD bottle HD
butelkowe manszety

viking coned silicone
stożkowe manszety silikonowe

coned
stożkowe manszety

wrist circumference
obwód nadgarstka cm

zipper
zamek

valve
zawór

boots
buty

seam
szwy

fabric
tkanina

neck seal
kryza

wrist seal
manszeta

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

hips
biodra

thigh
udo

calf
łydka

cmbicep
biceps

arms
ramiona

legs
nogi

torso
tors

chest
klatka

cmwaist
talia

neck circumference
obwód szyi cm

knee pads
łaty

on right side
na prawej stronie

on left side
na lewej stronie

e-mail

delivery adress
adres wysyłki

delivery city and postcode
miasto i kod pocztowy

country
państwo

melco

p-valve

kevlar

apeks halcyon

zipper
zamek

plastic
plastikowy

metal
metalowy

standard neoprene boots
buty neoprenowe

neoprene socks
skarpeta neoprenowa

size
rozmiar

boots
buty

neoprene
neopren

latex
lateks

insulation
docieplenie

neck seal
kryza

flex sole boots
flex sole

neoprene socks + rockboots
skarpeta neoprenowa + rockbooty

inlet valve apeks
zawór dodawczy apeks

inlet valve si-tech
zawór dodawczy si-tech

valve
zawór

outlet valve apeks
zawór upustowy

outlet valve si-tech
zawór upustowy si-tech

outlet high profile valve apeks
zawór upustowy wysoki profil apeks

Model
Model

Add
Dodanie

Change
Zmiana

Leaks | Damage Additionaly please select the points on the sketch
Przecieki | Uszkodzenia  Dodatkowo prosimy o zaznaczenie punktów na rysunku

Alteration Additionaly please select parts that do not fit you on the sketch
Zmiany  Dodatkowo prosimy o zaznaczenie niepasujących elementów na rysunku

Accessories
Akcesoria

Notes
Notatki

Approved by customer
Zatwierdzone przez klienta

PLEASE rememebr to check if your valves are tightened well.
PAMIĘTAJ aby przed każdym nurkowaniem  sprawdzić stopień dokręcenia zaworów.

signature
podpis


