
 

 

 

Gerbiama Šiaulių Sandoros progimnazijos bendruomene, 

 

Dėkojame už bendradarbiavimą ir džiaugiamės galėdami gaminti uniformas Jūsų mokyklai ir 

taip prisidėti prie jos įvaizdžio kūrimo. 

Vertindami kelis metus trunkantį bendradarbiavimą ir atsižvelgdami į jūsų išsakytas pastabas ir 

komentarus norime pasiūlyti šiuos sprendimo variantus: 

1. Uniformos „kanda“. Uniformas gaminame iš pusvilnės, t.y. 40% vilnos/60% akrilo. 

Pasitaiko atvejų, kad vaikai yra alergiški vilnai ir dėvėti gaminių, kurių sudėtyje yra vilnos, 

negali ir jaučia diskomfortą. Tuo atveju galime pasiūlyti uniformas gaminti iš 100% 

medvilnės. Tačiau svarbu paminėti, kad gaminiai iš medvilnės ir jos mišinių yra mažiau 

atsparūs trinčiai, tad labiau pilinguojasi, po skalbimų gali susisukti ir prarasti pirminę 

formą. Taip pat 100% medvilnės verpalai, kaip natūralus pluoštas, yra brangesnis lyginant 

su pusvilnės žaliava, todėl uniformos pagamintos iš 100% medvilnės yra 3 eur brangesnės. 

2. Uniformos „pumpuruojasi“. Mūsų gaminamoms uniformoms naudojami itališki žemo 

pilingo verpalai, kas reiškia jog gaminiai mažiau pilinguojasi („burbuliuojasi), taip 

prailginamas uniformos dėvėjimo laikas, drabužis išsaugo formą, net po daugelio skalbimų. 

 Uniformų gamybai naudojamų verpalų sudėtyje yra vilnos, kuriam kaip natūraliam 

pluoštui, būdingas didesnis ar mažesnis „pilingavimasis“. (Ši savybė būdinga visiems 

natūraliems pluoštams, įskaitant ir medvilnę).  Tai natūralus procesas, nes dėvint drabužį, 

vilnos pluošto ploni siūliukai po truputį išlenda iš susukto pagrindinio siūlo ir susivelia 

sudarydami mažus rutuliukus. Taigi pagrindinė priežastis, kodėl veliasi drabužiai, kurių 

sudėtyje yra vilnos - tai trintis. Kuo daugiau drabužis trinasi, liečiasi su kitais drabužiais, 

paviršiais, tuo greičiau drabužis susivels, t.y. „nusiburbuliuos“. Susidariusius susivėlusio 

plaušo rutuliukus lengvai galima pašalinti namuose su buitiniu pūkų surinkėju. Taip pat 

norime pastebėti, kad gaminio priežiūra (kaip jis skalbiamas ir džiovinimas) bei jo 

dėvėjimas labai įtakoja gaminio išvaizdą ir patvarumą. Todėl rekomenduojame skalbti 

gaminį išvertus į blogąją pusę, švelniu režimu, neaukštoje temperatūroj, naudojant vilnai 

skirtas skalbimo priemones ir nedžiovinti džiovyklėje 

3. Uniformų rankogaliai ir alkūnės greitai prayra. Ankstesniais metais uniformų lastikai 

(rankogaliai ir gaminio apačia) buvo mezgami iš vieno siūlo. Kadangi uniformos yra 

dėvimos ir skalbiamos dažniau, o  rankogaliai ir alkūnės dažniausiai liečiasi į stalo 
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paviršių, tad jos labiausiai neatlaiko trinties ir greičiau prayra. Nuo 2018 m. lastikai 

mezgami iš dviejų siūlų, todėl yra tvirtesni bei atsparesni trinčiai. Alkūnių sutvirtinimui 

siūlome papildomai užsisakyti alkūnių antsiuvus (kaina 2eur/pora). 

4. Nuo šių metų į visas uniformas siuvame vardo etiketes (pridedame fotografiją), ant kurių 

rašikliu galima užrašyti vaiko vardą ir pavardę, tad pametus uniformą paprasčiau ją surasti 

ir nustatyti kam ji priklauso. Taip pat galima papildomai įsigyti išsiuvinėtą inicialų etiketę 

(pridedama fotografija), kuri siuvama į šoninę siūlę greta priežiūros etiketės. Šios etiketės 

kaina 2eur/vnt.  

5. Dėl vėluojančių uniformų užsakymų. Įsipareigojame, kad šiais metais uniformos, 

užsakytos uniformų matavimo metu, bus pagamintos ir pristatytos per keturias savaites nuo 

matavimo dienos.  

6. Šiais metais paruošiam naują modelį – laisvalaikio stiliaus džemperį su kapišonu. Sudėtis 

40% vilna/ 60% akrilas.  Norime jį pristatyti ir pasiūlyti jūsų mokyklai. Pridedama 

fotografija. Džemperio su kapišonu kaina:  dydis 122-164 -  30eur (su emblema),  

dydis XS-XXL – 35 eur (su emblema) 

 

 

Jei kiltų klausimų ar norėtumėte daugiau informacijos, skambinkite tel. nr.: +37068210490 

arba susisiekite el. p.: uniformos@savitasstilius.lt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagarbiai, 

Kristina Bričkuvienė 

Pardavimų vadybininkė 

+37068210490 
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