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AUTORIZOVANÝ DEALER: _________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

TĚLESNÉ ROZMĚRY: 
BODY PROPORTIONS: 
 

MUŽ                           ŽENA         
MALE                     FEMALE         
 
Výška:                     _______ (cm)         
Height (Shoeless):  
 

Hmotnost:               _______ (kg)         
Weight:                           
 

Obvod hrudníku:    _______ (cm)         
Chest:                      
 

Obvod pasu:           _______ (cm)         
Waist:                       
 

Obvod stehna:        _______ (cm)  
Thigh:                                    

 
 

 

Nákres, kde a jak měřit 
tělesné rozměry postavy: 
Pattern where and how to 
measure body proportions:   
 
obvod hrudníku (chest) 
obvod pasu (waist) 
 
 
obvod stehna (thigh) 
 
Výšku postavy měřit bez bot.  
Measure the height of the 
body barefoot. 
 
 

ODBĚRATEL: 
Jméno a příjmení: _______________________________    

 

CUSTOMER 
Name 

 
 

Tel./fax:  _______________________________________    

 
 

E-mail:   _______________________________________ 
 

 
Země:    _______________________________________ 
Country: 

 

Ve standardu ramenní magnetické chlopně                                                      In standard with magnetic cover flaps  
 

Základní verze obalu s postrojem (PS-055) REAL-X obsahuje: výtažný padák záložního padáku, vak vrchlíku záložního padáku,    
řídící poutka záložního padáku, vak vrchlíku hlavního padáku, řídící poutka hlavního padáku, volné konce k hlavnímu padáku,   
výtažný padák hlavního padáku, uvolňovač odhozu, uvolňovač záložního padáku, nůž kovový duralový. 
Standard REAL-X includes:  Reserve pilot chute , Free bag, Reserve steering toggles, Main deployment bag, Main steering toggles, 
Main risers, Kill line pilot chute, 3 Ring release system, , Reserve handle, Hard aluminium metal knife. 
  

Základní verze obalu s postrojem (PS-034 S-1) REAL-X Student AFF navíc obsahuje: AFF kapsu na výtažný padák hlavního padáku,  
průvlečky na bočních chlopních hlavního padáku pro připojení výtažného lana, výtažné lano, stabilizační padák,  
pouzdro stabilizačního padáku.  
VELIKOST OBALU REAL-X Student AFF: 05 (150/150), 06 (175/175), 07 (175/200), 08 (210/250), 09 (210/282), 10 (260/260) 
The basic version of the container with the (PS-034 S-1) REAL-X Student AFF harness contains in addition:  
The AFF pocket for the pilot chute, passes on the main parachute lateral flaps for an additional attachment of the static line,  
static line, Stabilization parachute, Case for stabilizer.  
The size of the REAL-X Student AFF container: 05 (150/150), 06 (175/175), 07 (175/200), 08 (210/250), 09 (210/282), 10 (260/260) 
    

 

Nerezové kování obsahuje: kování celého nosného postroje včetně kroužků brždění, kování na volných koncích k hlavnímu padáku. 
 

VELIKOST OBALU:  
02 (100/100), 03 (120/120), 04 (130/130), 05 (150/150), 06 (175/175), 07 (175/200), 08 (210/250), 09 (210/282), 10 (260/260) 
Poznámka: např. 100/100 označuje informativní velikost záložního /hlavního padáku v ft (stopách) určeného do objednávaného obalu  
-vybranou velikost obalu zaškrtnout!  
 

The stainless steel hardware contains: the hardware of the complete harness incl. brake rings, parts at the risers to the main 
parachute. 
SIZES OF CONTAINERS:  
02 (100/100), 03 (120/120), 04 (130/130), 05 (150/150), 06 (175/175), 07 (175/200), 08 (210/250), 09 (210/282), 10 (260/260) 
Note: e.g. size 100/100 is informative size of reserve / main canopy in ft. Please select the size.  
  
 

Hlavní padák (velikost, typ): ___________________________    Záložní padák (velikost, typ):  __________________________   
MAIN CANOPY (size, type):                                                           RESERVE CANOPY (size, type) 
 
Poznámka: pro výběr barev je nutné si požádat o zaslání/dodání vzorkovníků u výrobce/dealera. 
Note: Please contact your dealer for show card of colors. 
 

TYP NOSNÉHO POSTROJE A KOVÁNÍ:                                                  standardní kování                      nerezové kování             
TYPE OF HARNESS AND STEEL:                                                             steel                                            stainless steel 
 

Odhozový systém je dodáván standardně v ø 33 mm (minisystém), velikost 02-07, u velikosti 08, 09, 10 v ø 44 mm                                                         
Standard 3 Ring Release System  „MINI RING“ for size 02-07, “LARGE RING” for size 08, 09, 10 
 

a) Postroj s kroužky  - v oblasti prsního popruhu a v oblasti kyčle, typ PS – 055 
   Harness with rings – by chest and haunches, type PS – 055 

                                   

b) Postroj bez kroužků, typ PS – 034 S-1 (stavitelný), Student AFF    
    Harness without rings, regulable type PS – 034 S-1, Student AFF 
 

Poznámka: Obal je standardně dodáván s přípravou na m2. 
VŠECHNY OVLÁDACÍ JEDNOTKY AAD JSOU STANDARDNĚ V ZÁDECH. 
Note:  Adjustment for AAD m2 is in the standard. EACH AAD DISPLAY IS IN TO BACK PAD. 
 

OBAL PŘIZPŮSOBIT POUŽITÍ:   CYPRES                       VIGIL                      
AAD: 
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UVOLŇOVAČ ODHOZU U-079, CORDURA (Č. BARVY): _________________________________ 
3 RING RELEASE SYSTEM „U-079“: Textile handle CORDURA (colors no. ) 
602 – žlutá, 603 – červená, 604 – světle modrá, 606 – černá, 607 – tmavě šedá, 608 – tmavě modrá, 609 – zelená, 610 – bílá,                    
611 – světle šedá, 620 - oranžová 
602 –Yellow , 603 –Red, 604 –Light Blue, 606 –Black, 607 –Dark Grey, 608 –Dark Blue, 609 –Green, 610 –White, 611 – Light Grey, 620 – Orange  

 
 
UVOLŇOVAČ ZÁLOŽNÍHO PADÁKU:  
RESERVE HANDLE: 
602 – žlutá, 603 – červená, 604 – světle modrá, 606 – černá, 607 – tmavě šedá, 608 – tmavě modrá, 609 – zelená, 610 – bílá,  
611 – světle šedá, 620 - oranžová 
602 –Yellow , 603 –Red, 604 –Light Blue, 606 –Black, 607 –Dark Grey, 608 –Dark Blue, 609 –Green, 610 –White, 611 – Light Grey, 620 – Orange  

 
a) S tkaninovým potahem rukojeti  (U-064), CORDURA (Č. BARVY):                   __________________       
    /pro postroj PS-055/      
    Soft handle (U-064),  CORDURA (colors no. ) for harness PS-055  
 

b) S kovovou rukojetí ( U-051)  
    /pro postroj PS-034 S-1/                                                                                      __________________ 
   Metal handle (U-051), for harness PS-034 S-1   
 
 
VÝTAŽNÝ PADÁK HLAVNÍHO PADÁKU (kill line): 
KILL LINE  PILOT CHUTE (kill line): 
 

a) PV – 042 (Ø 700 mm, úchyt - míček „hackey sack“)                      b) PV – 052 (Ø 700 mm, textilní úchyt  „ free fly handle“) 
    PV – 042 (Ø 700 mm, handle „hackey sack“)                                     PV – 052 (Ø 700 mm, handle „ free fly handle“) 
 

c) PV – 043  (Ø 800 mm, úchyt - míček „hackey sack“)                     d) PV – 053 (Ø 800 mm, textilní úchyt  „ free fly handle“) 
    PV – 043  (Ø 800 mm, handle „hackey sack“)                                    PV – 053 (Ø 800 mm, handle „ free fly handle“) 
 
Barva výtažného padáku:  _________________                                          Barva textilního úchytu „ free fly handle „ 
Color of Kill Line Pilot Chute:                                                                          Color of „ free fly handle „ 
 

Barva úchytu - míček „hackey sack “ je černá.                                               CORDURA (Č. BARVY) _______________________ 
„Hackey sack “ is Black.                                                                                  CORDURA (colors no. ) 
 
VOLNÉ KONCE K HLAVNÍMU PADÁKU:      Barva: ____________________             nerezové kování                                                          
MAIN PARACHUTE RISERS:                         Color:                                                       stainless steel 
 

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

VK-33/430/17-Jh (17“)                                                 VK-33/510/20-Jh (20“)                                                     RSL (AOZP)  
 
Poznámka: Pro bezpečnější provedení odhozu je na všech volných koncích VK-33/Jh provedena montáž hausingu. 
Note: in order to perform a safer cutaway, housing is attached on all the VK-33/Jh risers   

 
u velikosti 08, 09, 10 v ø 44 mm                                     
LARGE RING” for  size 08, 09,10 
VK-44/400/ŘP (délka od rozvětvení 400 mm)            VK-44/500/ŘP (délka od rozvětvení 500 mm)                  RSL (AOZP)  
VK-44/400/ŘP                                                             VK-44/500/ŘP                                                                  RSL (AOZP)  
 
 
Zvláštní požadavky / SPECIAL REQUEST :            
 

 

 

 

 

 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum/Date ……………....                                                                  Podpis/Signature ………………………………..………….  
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ZÁDOVÝ VATNÍK (DÍL Č. 4) / BACK PAD  (Part no.4) 
a) LISOVANÝ ZÁDOVÝ VATNÍK (BARVA ČERNÁ – u velikosti obalu 02-06)             
a) FOAM PRESSED PAD (black only, sizes 02-06)             
 

b) UZARON je obdoba materiálu PARAPACK(Č.BARVY- u velikosti obalu 02-10)                              (Č. BARVY)  _______________________    
b) UZARON is similar as material PARAPACK (colors no., sizes 02-10)                                              (color no.) 
201 – červená, 202 – modro-fialová, 203 – světle modrá, 204 – černá, 205 – šedá, 207 – tmavě žlutá, 208 – zelená, 209 – bílá, 210 – světle žlutá, 
211 – signální zelená (světlá)  
201 – Red, 202 – Blue-Violet, 203 – Light Blue, 204 – Black, 205 – Grey, 207 – Dark Yellow, 208 – Green, 209 – White, 210 – Light Yellow,      
211 – signal Green 
 

c) CORDURA (u velikosti obalu 02-10)                                                                                                (Č.BARVY): _______________________ 
c) CORDURA (no. of colors 602-609 – size 02-10)                                                                              (color no.) 
602 – žlutá, 603 – červená, 604 – světle modrá, 606 – černá, 607 – tmavě šedá, 608 – tmavě modrá, 609 – zelená, 610 – bílá, 611 – světle šedá, 
620 - oranžová 
602 –Yellow , 603 –Red, 604 –Light Blue, 606 –Black, 607 –Dark Grey, 608 –Dark Blue, 609 –Green, 610 –White, 611 – Light  Grey, 620 – Orange  

 
BARVA NOSNÉHO POSTROJE  (Č. BARVY) :               _______________________      
COLOR OF HARNESS:                (color no.)                
346 -žlutá, 344- červená, 342 - světle modrá, 369 - šedá, 370 - černá, 341 - tmavě modrá                                                                   
346 - Yellow, 344 - Red, 342 - Light Blue, 369 - Grey, 370 - Black, 341 - Dark Blue                                                                   
 

Poznámka: Barva rámovací lemovky je dle barevného podkladu obalu. 
Note: the colour of the trim webbing is based on the container base layer.  
 
MATERIÁL OBALU (Barevné řešení obalu): / CONTAINER MATERIAL:(Colors) Please, select the type and color.  
 
Platí pro provedení: SHINE (2 barvy), SNAKE 2 (2 barvy), SNAKE 3 (3 barvy), WINNER (2 barvy), MOON (2 barvy), TOP (2 barvy)  
For the following options: SHINE (2 colours), SNAKE 2 (2 colours), SNAKE 3 (3 colours), WINNER (2 colours), MOON (2 colours), TOP (2 colours) 
 
 

Plocha „a“ _______________________     Plocha „b“ _______________________     Plocha „c“ _______________________ 
Area „a“                                                        Area „b“                                                       Area „c“    
 
Nožní vatník – levý _______________________              Nožní vatník – pravý _______________________   
Leg Pad – left                                                                      Leg Pad – right           
 

         Krytky nožních vatníků /  Leg Pads Cover           
 

Krytky nožního vatníku – levá ________________________   Krytka nožního vatníku – pravá __________________________  
Leg Pad Cover – left                                                                               Leg Pad Cover – right           
 

SNAKE 2 (2 barvy) 
 

 

SNAKE 3 (3 barvy)  
 

 

TOP (2 barvy) 
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SHINE (2 barvy) 

 

 

WINNER (2 barvy) 
 

 

 

MOON (2 barvy) 
 

 
 

s 

STANDARD I, II 

 

4 – zádový vatník, 10 – nožní vatníky 

4 – Back Pad, 10 – Leg Pads                     
 

 

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

STANDARD I, II 
 
Colors: 

Only for STANDARD I, II 
Refer to diagram 
 
1. __________________________ 
 

2. __________________________ 
 

4. __________________________ 
 

5. __________________________ 
 

6. __________________________ 
 

7. __________________________ 
 

8. __________________________ 
 

9. __________________________ 
 

10. _________________________ 
 

11. _________________________ 
 

         

 

BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
STŘEDOVÉ CHLOPNĚ (DÍL Č. 3) 

COLORS 
CENTER FLAP STRIPES (No. 3) 

 

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

            
a. ____________________________ 
 

b. ____________________________ 
 

c. ____________________________ 
 

d. ____________________________ 
 

e. ____________________________ 
 

BARVA NOSNÉHO POSTROJE  (Č. BARVY) :               _______________________      
COLOR OF HARNESS:                (color no.)                
346 -žlutá, 344- červená, 342 - světle modrá, 369 - šedá, 370 - černá, 341 - tmavě modrá                                                                   
346 - Yellow, 344 - Red, 342 - Light Blue, 369 - Grey, 370 - Black, 341 - Dark Blue                                                                   
 
BARVA RÁMOVACÍCH LEMOVEK  (Č. BARVY):           ________________________ 
COLORS OF TRIM                            (colors no ) 
10 – bílá, 20 – oranžová, 31 – světle žlutá, 32 – tmavě žlutá, 33 – červená, 34 – fialová (vínová),36 – tmavě modrá, 37 – světle modrá,          
39 – zelená, 40 – zelená (khaki), 41 – šedá, 43 – černá 
10 – White, 20 – Orange, 31 – Light Yellow, 32 – Darkly Yellow, 33 – Red, 34 – Violet,,36 – Dark Blue, 37 – Light Blue, 39 – Green,                
40 – Green (khaki),41 – Grey, 43 – Black 
 
MATERIÁL OBALU: CORDURA    (Č BARVY)               ________________________ 
MATERIAL OF CONTAINER:     (colors no) 
602 – žlutá, 603 – červená, 604 – světle modrá, 606 – černá, 607 – tmavě šedá, 608 – tmavě modrá, 609 – zelená, 610 – bílá,  
611 – světle šedá, 620 - oranžová 
602 –Yellow , 603 –Red, 604 –Light Blue, 606 –Black, 607 –Dark Grey, 608 –Dark Blue, 609 –Green, 610 –White, 611 – Light  Grey, 620 – Orange 
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Standardní nabídka provedení výšivek na obalu. Vybrané provedení výšivky na jednotlivých dílech zaškrtnout a doplnit 

barvu výšivky ! 
Standard offer of embroideries (of initials, logo) on the container. Tick the selected embroidery on single parts and add 

the embroidery colour! 
 

Umístění výšivek dle obrázku 
The position drawing 

 

Provedení výšivky REAL-X 
Embroidery REAL-X 

 
 

Provedení výšivky textu MarS 
Embroidery MarS 

 

Provedení výšivky loga MarS, Loga X 
Embroidery of the MarS and X logos 

 

 

 

 

 

 
Pravá strana obalu - pozice 1  (umístění výšivek dle obrázku obalového dílce)   
Right side of container – pos. no. 1 
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  ………………………… 
It is always with embroidery „Real-X“, for „Real“ is possible  choose specific color. „X“ is trade mark,             
is always in neon green color !  Color of embroidery „Real“   
 
 
Levá strana obalu - pozice 1 (umístění výšivek dle obrázku obalového dílce)  
Left side of container - pos. no. 1  

1. Výšivka Real – X  barva výšivky Real     …………………….… 
Embroidery „Real – X“  color of embroidery Real 

2. Výšivka MarS barva výšivky MarS    ………………………. 
Embroidery „MarS“ color of embroidery MarS 

3. Výšivka m2 barva výšivky m2 …………………..…. 
Embroidery „m2“ color of embroidery m2 

4. Vlastní výšivka – nabízíme za příplatek (nutno dodat specifikaci vlastní výšivky) ……………………… 
Personal embroidery – at extra cost  

5. Bez výšivky  / Without embroidery 
 

 
Krycí chlopeň obalu - pozice 9 pravá strana (umístění výšivek dle obrázku obalového dílce) 
Embroidery placed according to the container picture), Position no. 9 right 

1. Výšivka X, X je obchodní značka a je vždy v neon zelené barvě! 
Embroidery  „X“, X is trade mark, is always in neon green color ! 

2. Vlastní výšivka – nabízíme za příplatek (nutno dodat specifikaci vlastní výšivky) ……………………… 
Personal embroidery – at extra cost 

3. Bez výšivky / Without embroidery 
 

 
Krycí chlopeň obalu - pozice 9 levá strana (umístění výšivek dle obrázku obalového dílce)  
Embroidery placed according to the container picture) Position no. 9 left 

1. Výšivka MarS barva výšivky MarS ………………………. 
Embroidery „MarS“ color of embroidery   

2. Vlastní výšivka – nabízíme za příplatek (nutno dodat specifikaci vlastní výšivky) ……………………… 
Personal embroidery – at extra cost 

3. Bez výšivky / Without embroidery 
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Uvolňovač odhozu „U-079“ / 3 RING RELEASE SYSTEM „U-079“ 

1. Výšivka MarS barva výšivky MarS ………………………. 
Embroidery  „MarS“ color of embroidery 

2. Vlastní výšivka – nabízíme za příplatek (nutno dodat specifikaci vlastní výšivky) ……………………… 
Personal embroidery – at extra cost 

3. Bez výšivky / Without embroidery  
 

 
Uvolňovač záložního padáku „U-064“ / RESERVE HANDLE „U-064“ 

1. Výšivka MarS barva výšivky MarS……………………….. 
       Embroidery  „MarS“ color of embroidery 
2. Vlastní výšivka – nabízíme za příplatek (nutno dodat specifikaci vlastní výšivky) ……………………… 

Personal embroidery – at extra cost 
3. Bez výšivky Without embroidery 
 

 
Poznámky pro vlastní výšivku: / Note for your personal embroidery: 
 
Specifikovat barvu podkladu / barvu nitě ……………………………………………………………………………… 
Please specify color  (Text and Thread)   


