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Yhteystiedot
Yritys_________________________________________

Sovittaja_____________________________________

Osoite_______________________________________

Postinro.________Paikka__________________________

Tilausnro._______________________________________

Puh.________________________________________

Toimitusosoite_________________________________

______________________________________________

Housumalli   Tuotenro.  Määrä

oHousut lyhyillä lahkeilla  39320 0011  ____________________

oHousut pitkillä lahkeilla  39320 0013  ____________________

oHousut ¾ pitkillä lahkeilla 39320 0012  ____________________

Vyötärön kiinnitys  

oVetoketju edessä

  

oVetoketjut sivuilla

tai

oTarranauha edessä 	

  

Lyhyet lahkeet (sisäpuolella) oTarranauhat oVetoketju 

    oAukeaa alhaalta ylöspäin   oAukeaa ylhäältä alaspäin    oEi mitään

Lyhyet lahkeet (ulkosyrjä) oVetoketju oEi mitään

tai

Pitkät lahkeet  oVetoketju edessä (käyttää AFO:a)  oVetoketju ulkosivulla oEi mitään

Kantalenkki  oKyllä   oEi

39320  HOUSUT
Tilauskaavake

Asiakastiedot

 Asiakasviite___________________________________

Anna edellisen tilauksen tilausnumero, 

jos tilattu aikaisemmin_________________________

Syntymäaika_________oMies  oNainen

Paino____________   Pituus_______________________

Diagnoosi_______________________________________

_______________________________________________

Tämän lomakkeen lähettäjä vahvistaa, että henkilökohtaiset tiedot on käsitelty GDPR (EU) 2016/679 mukaisesti. Tiedoja käsitellään vain siinä määrin, 
missä ne ovat tarpeelliset tilauksen toimittamista varten. 
Tämä lomake lähetetään https://submit.allardsupport.com kautta perustuen GDPR (EU) 2016/679 tietosuojavaatimuksiin. 

Haaraosa   oSuljettu  oAvoin

oAukeaa alhaalta ylöspäin (vain avoimeen haaraosaan)

oAukeaa ylhäältä alaspäin (vain avoimeen haaraosaan)
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Onko potilas käyttänyt Elements Bodya aikaisemmin   

oKyllä    oEi

Toimituspäivä___________________________________



Värivalinta  (alle 3-vuotiaille lapsille voidaan valita vain beige kangas ja vahvistukset)

Kangas oBeige oMusta oVioletti oVaalean punainen    oTumman sininen     oPunainen

Vahvistus oBeige oMusta oAvaruuskuvio  oKoralli

Lanka oBeige oMusta oVioletti oVaalean punainen    oTumman sininen     oPunainen

 oHot pink oVaalean sininen oVihreä oOranssi

39320  HOUSUT
Tilauskaavake

Asiakasviite___________________________________

Siirtokuvien sijainnit, Housut

1. Oikea reisi _________________  

2. Vasen reisi _________________

3. Oikea lonkka _______________

4. Vasen lonkka _______________

Voit valita Housuun yhden tai useamman siirtokuvan 
haluamaasi kohtaan sijaintien 1-4 välillä. Merkitse 
kuviota vastaava aakkonen (katso erillinen kaavake) 
sijainnin kohtaa merkkaavalle riville.

Kuva:   oKyllä     oEi
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Vetoketjun velcrostopperi  oKyllä  oEi

Liukumiseste vyötäröllä  oKyllä  oEi

Liukumisenesto lyhyet lahkeet   oKyllä         oVasen   oOikea  oEi

Tarrakiinnitys liiviä varten  oKyllä  oEi

Tarrakiinnitys liiviä body  oKyllä  oEi

 


