NAVODILA ZA IZDELAVO ŠABLONE ZA TORBE ZA V OKVIR (FRAMEBAG)
Veseli me, da ste se odločili za nakup torbe za v okvir. Verjamem, da Vam bo v veliko zadovoljstvo na
Vaših kolesarskih potovanjih, pri dnevnih nakupih ipd. Ker ima vsak model kolesa drugačne mere
okvirja, pa je Vaša naloga, da pripravite šablono s podatki, ki jih potrebujem za izdelavo unikatne
vodoodporne torbe za v okvir (framebag). Vse informacije o dimenzijah Vašega okvirja, obsegu in
premeru cevi ipd. naj bodo napisani samo na kartonu/šabloni, katere izdelava je opisana v sledečem
besedilu.
1. Priprava šablone
Iz trdega kartona (uporabite kakšno staro škatlo primerne velikosti) izrežite trikotnik, ki naj
bo malenkost večji od trikotnika Vašega okvirja. Trikotnik z lepilnim trakom prilepite na
nasprotno stran okvirja, kjer je pritrdišče sprednjega menjalnika (pritrdišče sprednjega
menjalnika vas lahko moti pri natančnem izrisovanju šablone).
2. Izrisovanje in izrezovanje šablone
S tankim kemičnim svinčnikom ali alkoholnim flomastrom obrišite NOTRANJO stran okvirja.
Da boste prišli čisto v kot okvirja, boste najbrž morali malce nagniti svinčnik.
V primeru vzmetenega okvirja, me prosim kontaktirajte.
Odlepite karton in ga obrežite po pravkar izrisani liniji okvirja.
3. POMEMBNO – VSTAVITE ŠABLONO V OKVIR, DA PREVERITE, ČE SE PRILEGA. TA KORAK JE
ZELO POMEMBEN, SAJ BO TORBICA POPOLNOMA ENAKE VELIKOSTI, KOT VAŠA ŠABLONA.
ŠABLONA NAJ BO NEKAJ MM MANJŠA OD OKVIRJA, NE SMETE JE TLAČITI V OKVIR!

4. Označevanje šablone
Da bomo lažje določili mesta pritrdilnih velcro trakov, morate na šabloni označiti sledeče:
- Vijaki za bidon (VB)
- Pritrdišče kabla (PK)
- Pritrdišče menjalnika (PM)
Izmerite tudi obseg cevi vašega okvirja. To boste najlažje storili s šiviljskim metrom, če ga
nimate pa se poslužite sledeče metode: vzemite vrvico in jo ovijte okrog cevi okvirja.
Označite si dolžino, vrvico razvijte in izmerite dolžino. To je obseg cevi. Potrebujemo mere
vseh treh cevi okvirja.
Na šabloni označite tudi, ali kabli potekajo nad ali pod cevjo.
Označite tudi premer zgornje cevi. S tem podatkom bomo določili največjo možno širino vaše
torbice.
5. Vaši kontaktni podatki
V sredino trikotnika napišite vaše kontaktne podatke:
Ime in priimek, naslov, kontaktno telefonsko številko, elektronski naslov.

KAJ MORA TOREJ BITI OZNAČENO NA ŠABLONI:
1. Lokacija vijakov za pritrditev bidona (VB)
2. Lokacija pritrdišča kabla za menjalnik (PK)
3. Lokacija pritrdišča menjalnika (PM)
4. Premer zgornje cevi
5. Obseg vseh treh cevi
6. Ali kabel menjalnika poteka nad ali pod zgornje cevjo
7. Vaš naslov, mobilni telefon in elektronski naslov
8. Posebne želje
Popolno izpolnjeno šablono (glej sliko zgoraj) pošljite na naslov:
Matej Tonejec
Zgornje Jezersko 70
4206 Zgornje Jezersko
Na elektronski naslov matej_tonejec2@hotmail.com pa prosim pošljite še sliko popolnoma
izpolnjene šablone, nameščene v okvir vašega kolesa. S tem bom lahko dodatno preveril in
določil položaj velcro trakov.

Pogoji poslovanja:
Pri izrisovanju in izrezovanju ne hitite, bodite natančni, saj je od vaše natančnosti odvisna
natančnost prileganja torbice v okvir. Zaradi nepravilnega/površnega izrisovanja/izrezovanja
šablone lahko pride do nepravilnega prenosa ali izmere podatkov, za kar ne prevzemam
odgovornosti.
Ko bom prejel Vašo izpolnjeno šablono, bom določil okviren datum izdelave torbe.
Vaša naloga je, da mi pošljete izpolnjeno šablono. Pošljite jo priporočeno, saj ne morem
prevzeti odgovornosti za izgubo pošiljke.
Priporočam, da naredite kopijo poslane šablone.
Garantiramo, da bo torba narejena najkasneje v 2 tednih od prejema šablone.
Vse torbe imajo 1 leto garancije (na napako v izdelavi in materialu) od datuma prevzema.

MATEJ TONEJEC

