
MARANIE POSTAVY

1. OBVOD HRUDNÍKA

Meranie postavy je jednoduché!
Pre výber správnej veľkosti je vhodné aktuálne premeranie sa a porovnanie základných rozmerov
(tj. obvod hrudníka, pása a bokov) s tabuľkou firmy Cadenza. 

Bez pomoci druhej osoby sa lepšie podarí zmerať s pomocným špagátikom. Manipulácia vyzerá zdĺhavo, 
avšak v konečnom dôsledku bude výsledok rýchlejší a presnejší. V mieste merania uviažeme špagátik pevne 
na uzol, ktorý nepovolí. Následne rozstrihneme a odmeriame akýmkoľvek meradlom.

Meriame tak, že meter alebo pomocný špagátik vedieme okolo najširšieho miesta hrudníka. U mužov to býva 
oblasť podpazušia, u žien je potrebné merať okolo najvyššieho bodu pŕs.

2. OBVOD PÁSA

Meter alebo pomocný špagátik vedieme okolo pása. Veľkosť obvodu určíme metrom na mieste, kde sa oba 
jeho konce spoja.

3. OBVOD BOKOV

V zrkadle najprv preskúmame rozšírenie bokov a následne metrom alebo pomocným špagátikom odmeri-
ame ich najširšiu časť – rozšírenie bokov je u každého individuálne. 

4. VÝŠKOVÉ ROZMERY

Odevy Cadenza majú základnú dĺžku „A“ – pre malé a stredné postavy a predĺženú dĺžku „B“ – pre postavy 
vysoké až 182 cm. Je vhodné voliť predĺženú dĺžku aj vtedy, ak ste síce strednej postavy, ale chcete mať pri 
sukniach alebo šatách prekryté kolená. Dĺžky odevu uvedené v katalógu sú merané od stredu zadného dielu 
k dolnému okraju. Sú priemerné, to znamená, že spravidla malé veľkosti sú oproti uvedenej dĺžke kratšie
a veľké dlhšie.

5. INDIVIDUÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Pokiaľ sa v tabuľkách nenájdete a rozhodnete sa pre odev na 
mieru, sme pripravení Vám vyhovieť. Vyžiadajte si tzv. „Zákazkový 
list“, kde je presne opísané všetko potrebné.

Máme svoje základné miery. A čo ďalej? Čo je pri porovnávaní 
s  tabuľkou smerodajné? Pokiaľ vyberáme blúzku alebo šaty, 
rozhodujúci pre určenie správnej veľkosti je obvod hrudníka a 
bokov. Nie ste si istí, pretože máte boky zodpovedajúce veľkosti 
„M“ a hrudník veľkosti „L“ alebo naopak? Jednoduché riešenie – 
v takom prípade vyberajte podľa väčšieho z oboch rozmerov.

Iným prípadom sú nohavice. Tu je rozhodujúci obvod Vašich bokov 
alebo pásu, podľa toho, ktorý z nich je ten väčší. Je potrebné 
vedieť, že v tabuľke sú uvedené telesné rozmery a každý odev má 
ešte primeranú rezervu pre pohodlné nosenie. Táto rezerva je 
najmenšia napr. pri nohaviciach JEANS, kde je žiaduce, aby boli 
„uliate na telo“. Naopak, lekársky plášť má rezervu najväčšiu, 
pretože sa s ním počíta ako s kabátom, teda odetý na inom 
oblečení. 
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