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Polar Bears Experience
Polar Bears maatpakformulier voor droogpakken en
onderpakken
De invulbladen van dit formulier volledig invullen en de beide
volledig ingevulde bladzijden e-mailen naar:

verkoop@divequipment.com
lees ook de gebruiksaanwijzing op de laatste bladzijde !!!!

Importeur:

Fokkerstraat 511
3125 BD Schiedam
Nederland

Tel: +31(0)10 2085110
Fax: +31(0)10 2085111

Naam van de klant
Straatnaam
PC en Woonplaats
Tel.nr. / Mobiel nummer
E-mail adres
Jeans & T-shirt / Onderpak

Opgemeten over
Opgemeten door (dealer + naam)
Datum

Vul hieronder alle onderdelen met de prijs in en tel het totaal op:
X
Polaris met bovenarmventiel

Polar Bears droogpak op maat, kiezen uit:
(model aankruisen a.u.b.)

Mariner met bovenarmventiel
Pro Suit met bovenarmventiel
SB12 met bovenarmventiel

Meerprijs voor Flex materiaal (bij Mariner)
Meerprijs voor frontrits (niet HD)
Meerprijs voor vaste kap

(let op, niet bij neo nekseal)

Meerprijs voor XL inflatorslang (105 cm lang)
Meerprijs voor zak en/of meszak (1 of 2 x)
Meerprijs voor Plasrits in Polar Bears pak

Per stuk

rechts of links

(alleen bij rugrits)

Meerprijs voor Neoprene nekseal

Meerprijs voor Rubber kniestukken
Meerprijs voor Neoprene polsseals

Per paar
(niet voor ringsysteem!)

Meerprijs voor zitvlakversterking
Meerprijs voor flap over de rits
Meerprijs voor HD latex nekseal
Meerprijs HD aangelijmde polsseals bij Mariner
Meerprijs HD rits op Mariner of SB12 (std. Bij Pro-suit)
Meerprijs ringsysteem op polsseals bij Pro Suit
Meerprijs reflectie tape op polsen
Meerprijs reflectie tape op enkels
Meerprijs voor ongelijke maat laarzen

Meerprijs voor + 100 KG of + 200 cm lengte
Onderpak Woolly Bear

Onderpak, kiezen uit: (model aankruisen a.u.b.)

Mariner onderpak
Mariner onderpak met vaste sokken

Naam van de klant
Naam Dealer
1

Lengte (zonder schoenen)

cm

Droogpak type

2

Borstomvang (adem in)

cm

Kleurmogelijkheden:

3

Taille (breedste plaats)

cm

Kleur bovenkant

4

Heupen (breedste plaats)

cm

Kleur onderkant(kniepaneel)

5

Bovenbeen (breedste plaats)

cm

Kleur zijpanelen

6

Onderbeen (breedste plaats)

cm

Ventielen

Inflator + polsventiel / Inflator + bovenarmventiel

7

Enkelomvang

cm

Bijzonderheden ventielen

Pro model bovenarm ventiel /

8

Bovenarm (biceps gespannen)

cm

Zak links + type zak (zwart)

Grote zak / meszak / geen zak links

9

Onderarm (breedste plaats)

cm

Zak rechts + type zak (zwart) Grote zak / meszak / geen zak rechts

10

Binnenkant arm (tot knobbel)

cm

Rubber Kniestukken

Ja / nee

11

Binnenkant been tot vloer

cm

Kap type

Losse kap / Vaste kap

12

Binnenkant been tot enkel

cm

Kapmaat

S / M / L / XL

13

Lichaamsomvang

cm

Nekseal

Latex / Latex HD / Neopreen

14

Nekomvang

cm

Polsseals

Ringsysteem / HD polsseals / Neoprene polsseals

15

Polsomvang

cm

Rits

Standaard / Heavy Duty

16

Schoenmaat: Hieronder aangeven:

Flap over rits

Ja / nee

Laarzen

Neoprene

/

Eigen laarzen (na overleg + 49.50)

Laarzen

Neoprene

/

Eigen laarzen (na overleg + 49.50)

Type onderpak

Woolly / Mariner / Thinsulate 200 / Met vaste sokken **

Kleur onderpak

Body: altijd zwart/Mouwen...................(zwart/ blauw / rood / zilvergrijs)

Sokken

Nee / Bij gebruik eigen laarzen soms nodig (passen!!)

36 37-38 39 40-41 42 43-44

17

45-46 47-48 49-50

Gewicht

kg

18 Man / Vrouw
19

Mariner std

/

Mariner flex /

Std: zw/bl/rood/geel

Pro Suit / SB12

Flex: zw/bl/rd/or

M/V

Rugrits/front rits

Rug/front

Lichaamsmodel, kiezen uit
20 1 t/m 8 uit de onderstaande
tabel

1

2

3

4

5

6

7

8

Belangrijke punten om op te letten:
Secuur meten
Alles altijd 2 x meten voor de zekerheid
Bij twijfel altijd bellen met Divequipment
Blijven nadenken. (adem in/adem uit, ruim/krap etc)
Formulier volledig invullen
Het meetlint niet "omdraaien"
** = even bellen met Divequipment!

Gebruiksaanwijzing maatnemen Polar Bears droogpakken en onderpakken
1.

Het is belangrijk de maten uiterst secuur te nemen. Een reeds gemaakt droogpak of onderpak vermaken is kostbaar
en duurt wederom enige tijd.

2.

De maten kunnen uitsluitend genomen worden over jeans + T-shirt (of gelijkwaardig) of over het eigen onderpak
indien er geen onderpak wordt besteld.

3.

Het meetlint moet aangespannen worden tijdens het meten, echter niet aangetrokken!

4.

De maat "lichaamsomvang" is gemeten van het kuiltje in de hals (onder de adamsappel) tot aan het knobbeltje aan
het begin van de nek. Het meetlint goed aangesloten in het kruis houden. Dit voorkomt een pak waarvan het kruis te
laag hangt, waardoor traplopen onmogelijk wordt.

5.

Binnenkant been (2 x) meten met de voeten naast elkaar. Het meetlint aan de bovenzijde door de klant goed
aangesloten in het kruis laten vast houden. De klant moet rechtop staan tijdens deze meting.

6.

Laat de klant altijd aanbetalen.

7.

De maten borstomvang, heupen, bovenbeen, onderbeen, enkelomvang, bovenarm en onderarm altijd meten over de
grootste (breedste maat).

8.

De lengte meten met een “bodymeter” tegen de muur. Deze maat moet altijd gemeten worden zonder schoenen.

9.

Het gewicht van de klant is van een bijzonder groot belang. In verband met de levertijd van droogpakken op maat
kan het gebeuren dat in de periode tussen opmeting en levering de klant zwaarder is geworden, of juist is afgevallen.
Door middel van het gewicht is dat te controleren. Weeg de klant daarom dus altijd met dezelfde weegschaal.

10. De plaats waar op het lichaam de maat voor: borst, taille, heupen, bovenbeen, onderbeen etc. wordt gemeten, kan bij
iedere persoon anders zijn. Het is van het grootste belang dat altijd de breedste (of smalste) maat gemeten wordt.
Door een goede en serieuze meting kan veel ellende worden voorkomen.
11.

Indien een klant andere eisen heeft dan op dit formulier zijn vermeld, neem dan even contact met ons op. Bij Polar
Bears kan bijna alles.

12. Bij Polar Bears droogpakken is het nodig dat er in het pak wat extra ruimte wordt gehouden voor de
bewegingsvrijheid. Op het eerste gezicht lijkt het pak hierdoor soms wat “baggy”, echter nadat alle stappen zijn
genomen om de maat van een droogpak te controleren zal de klant ervan overtuigd zijn dat het de juiste maat is.
13. De stappen om de maat te controleren van een Polar Bears droogpak zijn als volgt: A. Draag het onderpak wat bij het
droogpak behoort. B. Om de lengte van het pak te controleren moet de klant de armen rechtop in de lucht steken. In
deze houding is het kruis op de juiste plaats en moeten de mouwen zich op de normale lengte begeven. Als de klant
nu op de hurken gaat zitten, alle lucht via de nekseal laat ontsnappen en de armen om zich heen slaat moet het pak
aangesloten op het lichaam zitten. In deze positie blijkt vaak dat het pak waarvan men dacht dat het te groot was
toch de goede maat heeft. Deze lengte van het pak heeft men absoluut nodig om in en uit de boot te kunnen klimmen.
C. De omvang van het pak heeft over het algemeen ongeveer 10 cm ruimte. Deze ruimte is absoluut nodig voor de
bewegingsvrijheid. D. De beenlengte is over het algemeen ongeveer 5 cm langer dan de benen. Deze ruimte is
bedoeld om de knieën te kunnen buigen. Als deze extra lengte niet in de pijpen van het pak zit kan je onmogelijk
knielen om de vinnen aan te trekken.
14. Polar Bears probeert uiteraard altijd een pak te maken wat zo goed mogelijk past. Uitgangspunt voor de productie
van maatpakken is de door u opgenomen maatlijst. Het is dus van het grootste belang dat de maten correct en
secuur worden opgemeten.
15. Neem voor de zekerheid alle maten 2 x op. Want meten is weten!

Bij vragen bellen met Divequipment tel 010 2085110

