KIBI IDENTITY
SOUHRNNÉ INFORMACE
Způsob objednání je stejný jako u ostatních položek, jen je potřeba vědět a promyslet
pár věcí dopředu. Případně se s námi na některých detailech domluvit.

PARAMETRY ŠÁTKU K UŠITÍ NOSÍTKA KIBI IDENTITY
Dodaný šátek může být nový i „zanošený“, nicméně vždy je potřeba ho před
zasláním k výrobci vyprat a vyžehlit.
Postupně budeme přidávat i šátky ve složení s různými příměsemi a v různých
vazbách, ale v současné době jsou specifikace následující:
 šátek: pevný (ne elastický)
 složení: bavlna, možno s příměsí lnu, tencelu, merino vlny
 vazba: žakárová - gramáž ideálně 230-280 g/m2
keprová - gramáž ideálně 210-280 g/m2
 !!!šíře po vyprání min. 70 cm (s menší šířkou stoupne spotřeba šátku, není možné
mít ramenní popruhy v horizontálním střihu a při šíři menší než 65 cm není možné
mít zádovou opěrku ve svislém střihu!!!)
 délka po vyprání bez cípů min. 1,4 m (záleží na zvoleném střihu a případných
doplňcích, tabulka spotřeby na konci dokumentu)
 šátek nesmí jevit žádné vady, povytažené nitky apod.
Šátek může mít i vyšší gramáž než je uvedená, ale je nutné vzít v úvahu, že
vysokogramážní šátek bude ve dvou vrstvách více hřát, pokud nebude mít ve složení
„funkční“ příměs.
ŠÁTKY NEVHODNÉ K ŠITÍ NOSÍTKA
- nevhodnost bývá většinou z důvodu vyšší třepivosti materiálu
- seznam bude postupně rozšiřován dle zkušeností
 Yaro yolka
 Didymos Lisca

1

1) ROZHODNĚTE, JAK TO MÁME STŘIHNOUT
Vyberte si podle ilustračních nákresů a délky Vašeho šátku způsob střihu - zda
horizontálně nebo vertikálně a zda se sesazením či bez něj.

Horizontální střih – nesesazený

Vertikální střih – nesesazený

U některých vzorů (jako např. Lenire Flora) nebo u jednobarevných šátků na
sesazení ani směru střihu nezáleží a je nejvýhodnější zvolit střih s nejmenší
spotřebou šátku (horizontální, nesesazený střih).
U šátků se vzorem např. zvířátek, kde je směr jasně daný, je vhodné zvolit
správný směr střihu šátku, aby zvířátka nebyla vzhůru nohama :)
Pokud chcete, aby vzor na nosítku na sebe co nejlépe
navazoval ("proužek na proužek"), zvolte v nabídce
"sesazený střih" - části nosítka jsou zde seskládány
vprostřed šátku tak, jak je šité nosítko, čímž se však
navyšuje spotřeba šátku, protože není možné využít celé
jeho šířky.

Horizontální střih – sesazený (vycentrovaný)

Vertikální střih – sesazený (vycentrovaný)

U proužků je potřeba si rozmyslet, zda je budete chtít mít vodorovně nebo svisle a
podle toho zvolit střih.
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2) NOSÍTKO KOMBINOVANÉ NEBO CELOŠÁTKOVÉ?
Podle délky šátku a svých preferencí si zvolte, co všechno má být ze šátkoviny –
zda pouze zádová opěrka a kapucka nebo zda budete chtít ušít celošátkové
nosítko včetně bederního pásu a ramenních popruhů. Vzhledem k nedostatečné
šířce šátku bude mít bederní pás vždy horizontální střih. Pokud by se náhodou
stalo, že by byla šířka šátku dostatečná i pro vertikální střih, domluvíme se s Vámi.
Je také potřeba zvolit si stranu šátku - zda rub, líc či kombinaci obojího. Tuto
informaci uveďte prosím do poznámky.
KiBi Identity celošátkové – vertikální střih

Celošátkové nosítko samostatně nebo + jednostranné slintáčky – vertikální střih, nesesazený

Celošátkové nosítko + oboustranné slintáčky (nebo 2x jednostranné) – vertikální střih, nesesazený

3

Celošátkové nosítko samostatně - vertikální střih, sesazený

Celošátkové nosítko + jednostranné slintáčky - vertikální střih, sesazený

Celošátkové nosítko + oboustranné slintáčky (nebo 2x jednostranné) - vertikální střih, sesazený
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KiBi Identity celošátkové – horizontální střih

Celošátkové nosítko samostatně nebo + jednostranné slintáčky – horizontální střih, nesesazený

Celošátkové nosítko + oboustranné slintáčky (nebo 2x jednostranné) – horizontální střih,
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Celošátkové nosítko samostatně – horizontální střih, sesazený

Celošátkové nosítko + (2x) jednostranné slintáčky – horizontální střih, sesazený

Celošátkové nosítko + oboustranné slintáčky (nebo 2x jednostranné) – horizontální střih, sesazený
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KiBi Identity kombinované – vertikální střih

Kombinované nosítko samostatně nebo + jednostranné slintáčky – vertikální střih, nesesazený

Kombinované nosítko + oboustranné slintáčky (nebo 2x jednostranné) – vertikální střih, nesesazený
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Kombinované nosítko samostatně – vertikální střih, sesazený

Kombinované nosítko + jednostranné slintáčky – vertikální střih, sesazený

Kombinované nosítko + oboustranné slintáčky (nebo 2x jednostranné) – vertikální střih, sesazený
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KiBi Identity kombinované – horizontální střih

Kombinované nosítko samostatně – horizontální střih, nesesazený

Kombinované nosítko + jednostranné slintáčky – horizontální střih, nesesazený

Kombinované nosítko + oboustranné slintáčky (nebo 2x jednostranné) – horizontální střih, nesesazený

9

Kombinované nosítko samostatně – horizontální střih, sesazený

Kombinované nosítko + jednostranné slintáčky – horizontální střih, sesazený

Kombinované nosítko + oboustranné slintáčky (nebo 2x jednostranné) – horizontální střih, sesazený
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3) DETAILY

V případě, že máte šátek se vzorem a barvami, kde si chcete určit sestavení dílů
zádové opěrky a kapucky, aby na sebe navazovaly dle Vašeho přání, je potřeba
počítat s větší spotřebou látky.
Např. ukázkové kombinované nosítko se slintáčky z šátku Lenny Lamb rainbow
symphony light, je ušité ze scrapu dlouhého 2,3 m. Pro ušití podle ideálních
představ byl šátek ale i tak krátký.
Hlavním požadavkem bylo zachovat výrazný houslový klíč a umístit ho ideálně
doprostřed spodní části zádové opěrky, ale protože by délka šátku nestačila na
poskládání jiných částí, je klíč umístěn na vrchní části zádové opěrky a vnitřek
horní části zádové opěrky, který během nošení není vidět, je otočen o 90°, jinak by
délka šátku nestačila ani na kombinované nosítko. Prostor pro ideální návaznost
barviček již nebyl. Spotřeba tím tedy opravdu rapidně narůstá a je potřeba to vzít v
úvahu.
4) KOMUNIKACE
Podle hesla dvakrát měř a jednou řež s Vámi budeme veškeré nejasnosti a detaily
konzultovat telefonicky či e-mailem.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zakázkového šití nás můžete kontaktovat na
e-mailu identity@kibi.cz nebo na tel. čísle +420 739 056 107.
Máte zvláštní přání?
Zádová opěrka nosítka se skládá ze dvou částí a je k ní napevno přišitá kapucka.
Pokud máte zvláštní přání ohledně návaznosti vzoru, barvy či např. délky
páskových popruhů, uveďte to do poznámky, budeme Vás kontaktovat a
probereme možnosti.
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V případě jednání o návaznosti vzoru/barvy budeme potřebovat znát název a
délku šátku, abychom si ho vyhledali a mohli si tak udělat alespoň hrubou
představu o případných možnostech.
Pokud budou mít požadovaná přání a změny vliv na cenu ušití nebo délku šátku,
budeme Vás informovat.
5) INFORMACE
Po uskutečnění objednávky Vám přijde e-mail o přijetí objednávky. V případě, že
tento e-mail neobdržíte, kontaktujte nás prosím na e-mailu identity@kibi.cz.
Přijetí objednávky není potvrzení objednávky. Objednávka bude potvrzena po
vzájemném odsouhlasení. Při potvrzení objednávky zároveň obdržíte informace,
kam šátek zaslat.
O přijetí šátku, průběhu výroby a termínu dodání Vás budeme průběžně
informovat.
6) PLATBA
Při uskutečnění objednávky Vám bude zaslána standardní cena ušití nosítka –
tato cena může být v případě zvláštních přání upravena, což s Vámi včas
prokonzultujeme.
Po vzájemném odsouhlasení zvláštních přání a ceny Vám zašleme fakturu
s případným doplatkem.
7) VÝROBA A ODESLÁNÍ
Po úhradě celé částky postoupí šátek do výroby, začne se stříhat a šít.
Doba zhotovení se řídí dle uvedené dostupnosti a je platná od obdržení Vašeho
šátku a potvrzení/vzájemného odsouhlasení objednávky.
Jakmile bude nosítko ušito, budeme Vás informovat a domluvíme se na jeho
odeslání, abychom třeba nenarazili na termín Vaší dovolené.

Zakázkové šití se řídí smluvními podmínkami uvedenými ve všeobecných
obchodních podmínkách.
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TABULKA SPOTŘEBY ŠÁTKŮ PRO ZAKÁZKOVÉ KIBI IDENTITY
(při šíři šátku 70 cm po vyprání a bez cípů!)

typ nosítka a způsob střihu šátku

pouze nosítko

nosítko + jednostranné slintáčky

celošátkové - horizontální střih

2,8 m šátku

2,8 m šátku

nosítko + oboustranné slintáčky
(nebo 2x jednostranné)
3,1m šátku

celošátkové - horizontální střih, sesazený (vycentrovaný)

3,05 m šátku

3,05 m šátku

3,05 m šátku

celošátkové - vertikální střih

3,15 m šátku

3,15 m šátku

3,15 m šátku

celošátkové - vertikální střih, sesazený (vycentrovaný)

3,15 m šátku

3,35 m šátku

3,55 m šátku

kombinované - horizontální střih

1,4 m šátku

1,7 m šátku

2 m šátku

kombinované - horizontální střih, sesazený (vycentrovaný)

1,65 m šátku

1,65 m šátku

1,95 m šátku

kombinované - vertikální střih

1,65 m šátku

1,65 m šátku

1,65 m šátku

kombinované - vertikální střih, sesazený (vycentrovaný)

1,65 m šátku

1,85 m šátku

2,05 m šátku

kapsička celošátková - vertikální střih

+ 0,6 m šátku

kapsička celošátková - horizontální střih

+ 0,6 m šátku

poslední aktualizace 21. 1. 2020 - parametry šátku

