
 
KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖ MOKYKLA 

Mokyklinių uniformų kainos ir užsakymas 

2020 m. 

Džemperiai (kaina SU emblema ir SU inicialų etikete) 

 

Žaketai (kaina SU emblema ir SU inicialų etikete) 

 

Liemenė (kaina SU emblema ir SU inicialų etikete) 

 

Sarafana (kaina SU emblema ir SU inicialų etikete) 

 

Sijonai  (kaina SU inicialų etikete) 

Sijonas klostuotas (dydis 122-152) 20 € 

Sijonas klostuotas  (dydis XS –XXL) 24 € 

Polo marškinėliai su emblema be inicialų etiketės 

Polo marškinėliai geltonos/tamsiai mėlynos spalvos 11 € (dydis A-12A)   

Polo marškinėliai geltonos/tamsiai mėlynos spalvos 12 € (dydis XS –XXL) 

 

Kainos nurodytos su PVM.                                                       

 Papildomi priedai ir paslaugos 

Mokyklos emblema nesiuvinėjama/nesiuvama ant sijonų. 

Inicialų etiketė siuvama gaminio viduje. Ant inicialų etiketės siuvinėjama pirmoji vaiko vardo raidė ir 

trys pavardės raidės (pvz.: V.Pav) 

Pavienių uniformų užsakymo internetu siuntimo ir administravimo mokestis 4 € (pridedamas prie 

užsakymo sumos) 

 

 

 

UAB „SAVITAS STILIUS“ 
  

Džemperis (dydis 122-164) 25   € 

Džemperis (dydis XS-XXL) 28   € 

Žaketas (dydis 122-164) 29   € 

Žaketas (dydis XS-XXL) 32  € 

Liemenė (dydis 122-164) 22   € 

Liemenė (dydis XS-XXL) 25  € 

Sarafanas klostuotas  (dydis 122-152) 31  € 

Sarafanas klostuotas (dydis XS – XXL) 34  € 

Sarafanas lygus (dydis 122-152) 26  € 

Sarafanas lygus (dydis XS – XXL) 30  € 



 

Patarimai: 

Užsakant uniforminį megztinį (megztinis maunamas per galvą), žaketą (megztinis su sagutėmis) ar 

liemenę, rekomenduojame matuoti vaiko nešiojamą drabužį, kuris jam puikiai tinka. Drabužį ištieskite 

ant lygaus paviršiaus ir matuokite remdamiesi žemiau patiektomis instrukcijomis.    

Rankovės ilgį matuokite nuo peties siūlės iki rankovės apačios; krūtinės plotį -  po pažastimis nuo 

vienos šono siūlės iki kitos šono siūlės; gaminio ilgį - nuo aukščiausio gaminio vietos iki gaminio 

apačios.   

Pagal žemiau pateiktus išmatavimus nusistatykite reikiamą uniformos dydį. Jeigu labai nukrypstama 

nuo mūsų išmatavimų, yra tikimybė, kad pamatavote neteisingai. Žinoma gali būti, kad vaikas nėra 

standartinio sudėjimo. Taikome ilgio korekcijas, t.y. galime ilginti/trumpinti rankoves bei  patį gaminį ( 

+/-4cm ,+/-8 cm. ir .t.t)  

Prašome atkreipti dėmesį, kad išmatavimų lentelėse pateikti išmatavimai yra gaminio, o ne 

vaiko. Taip pat būtina pastebėti, kad pradinukų mokyklinių uniformų skalėje nurodyti uniformų  

 dydžiai ne visada atitinka vaiko ūgį, tad remkitės pateiktais išmatavimais. Užsakymai  priimami 

el.paštu : uniformos@savitasstilius.lt  

  

Pateikiant užsakymą  elektroniniu paštu būtina nurodyti šią informaciją: mokyklos pavadinimas; 

vaiko vardas, pavardė bei klasė; uniformos modelis ir dydis; kontaktinis telefono n umeris ir kur 

pageidaujama, kad uniforma būtų pristatyta.  

  

MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DYDŽIŲ LENTELĖS: 
  

 
                               VAIKIŠKŲ MEGZTUKŲ IR LIEMENIŲ SKALĖ 

  

DYDIS  122  128  134  140  146  152  158  164  

1. Krūtinės 

plotis  

33  35   37   39   41   43   45  47   

2.Gaminio  

ilgis  

45   48  52  54   56   58  60   62   

3.Rankovių  

ilgis  

45   48  52   54   56  58  60  62   

  



 
           VAIKIŠKŲ MEGZTUKŲ SU SAGUTĖMIS SKALĖ  

  

DYDIS  122  128  134  140  146  152  158  164  

1. Krūtinės 

plotis  

34  36   38   40   42   44   46  48   

2.Gaminio  

ilgis  

45   48  52  54   56   58  60   62   

3.Rankovių  

ilgis  

45   48  52   54   56  58  60  62   

 

  

 
 

 



 

 

 

 


