
KLASA WOJSKOWA: 
 
1) Mundur klasa wojskowa: https://www.sortmund.pl/product-pol-2363-
Mundur-polowy-wzor-2010.html 
Aby dobrać odpowiedni rozmiar należy rozwinąć „tabelę rozmiarów”. 
Przykład: rozmiar XS/XS ma oznaczenia: 
- obwód klatki piersiowej 78-86 cm, więc jest dedykowany dla osób z 
obwodem klatki w podanym przedziale. W rzeczywistości bluza będzie i tak 
szersza (tak jest zaprojektowany ten wzór) aby móc pod mundur ubrać 
dodatkową odzież. 
- wzrost 158-162 cm 
- obwód pasa 68-76 cm (76 w tym wypadku to największy obwód, możliwe 
jest zaciśnięcie taśm regulacyjnych do 68 cm). Spodnie w tym rozmiarze 
będą miały do 96 cm w biodrach. Jeżeli np. uczennica ma 70 cm w pasie, 
ale ma obwód bioder 100 cm, należy rozważyć zakup spodni większych w 
pasie. 
 
2) Czapka polowa "baseball": https://www.sortmund.pl/product-pol-3271-
Czapka-polowa-baseball.html 
 
3) T-shirt: https://www.sortmund.pl/product-pol-2201-T-shirt-KLASA-
WOJSKOWA-forest-green.html (wybieramy rozmiar i ilość, zalecane jest 
kupienie dwóch t-shirtów, bo używane są najczęściej) 
 
4) Emblemat: https://www.sortmund.pl/product-pol-3270-Emblemat-szkolny-
KLASA-WOJSKOWA-Zory.html 
 
5) Dwie pary butów, które kupujemy indywidualnie w dowolnym sklepie: 

- czarne buty sportowe typu "adidas" z czarną podeszwą (proszę 

zwrócić uwagę, żeby guma podeszwy nie brudziła podłogi – będzie to 

obuwie szkolne),  

- czarne skórzane lub skóropodobne buty (trzewiki) za kostkę 

(polecamy typu PROTEKTOR GROM lub podobne, nie polecamy butów 

typu: desanty, józefy, skoczki - są bardzo niewygodne). 

 
 

Proszę nie sugerować się cenami na stronie sklepu SORTMUND. Odpowiednie ceny dla 

Państwa pojawią się pod koniec procesu składania zamówienia, po wpisaniu hasła (kod 

rabatowy): zory22 

 

W polu "Uwagi dla sklepu" można dodatkowo podać (w cm) wymiary ucznia: wzrost, obwód 

klatki piersiowej, obwód pasa oraz obwód bioder (dziewczęta). 

Instrukcja (film) pomiaru ucznia: 
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https://www.youtube.com/watch?v=D87hfCBC2p0 

System sklepowy (z przyczyn technicznych) będzie informował składającego zamówienie o 

terminie realizacji np. za 45 dni. Proszę się nie niepokoić, zamówienie dla szkoły zostanie 

zrealizowane szybciej, pod warunkiem, że zamówienie złożone zostanie do 4.09. 

Konto do wpłat: 16 1140 2004 0000 3502 3110 9605 znajduje się również na stronie: 

https://www.sortmund.pl/contact-pol.html 
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