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DÁMSKÉ

Kalhoty Alba
Dámské kalhoty polopřiléhavého střihu s užšími
nohavicemi. Na předním díle dvě vnitřní půlkulaté
kapsy, na zadním díle dvě nakládané kapsy. Zapínání
na kovový zip a plastový knoflík s logem Cadenza.
Zadní díl tvarovaný členícím sedlem s pevným pasem
a poutky na pásek. Univerzální délka cca 104 cm. Celé
kalhoty jsou ozdobně proštepované. Materiál s výraznou
strukturou – proužkem, je použit hravým způsobem.
Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 220 g/m2, 95°
Velikosti: 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54
Barvy:
Maloobchodní cena: 1177,30 Kč

Špičková kvalita a design od českého výrobce

UNISEX

Tričko Nero
Unisex, delší volné tričko sportovního střihu
s lehkým tvarováním v těle a krátkými rukávy.
Výstřih zpracovaný jako klasická polokošile s límcem
a zapínáním na tři drobné knoflíky. V nabídce několik
barev.
Materiál: hladký úplet, 100% bavlna, 165 g/m2, 60°
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Maloobchodní cena: 673,40 Kč

Nové efektní Cadenza
knoﬂíky.

Zapínání na tři drobné
knoﬂíky.

Límeček a výstřih jako
u klasické polokošile.

P Ř Í J E M N Ý M AT E R I Á L

Tričko NERO šijeme z příjemného úpletového
materiálu. Jde o lehký hladký prodyšný materiál
ze 100% bavlny v gramáži 165 g/m2.

NOVÝ VÝBĚR BAREV

Kompletní nabídka výrobků na www.cadenza.cz

UNISEX

UNISEX

Tričko Nero

Tričko Nero

Unisex, delší volné tričko sportovního střihu s lehkým tvarováním v těle a krátkými
rukávy. Výstřih zpracovaný jako klasická polokošile s límcem a zapínáním na tři
drobné knoflíky. V nabídce několik barev.

Unisex, delší volné tričko sportovního střihu s lehkým tvarováním v těle a krátkými
rukávy. Výstřih zpracovaný jako klasická polokošile s límcem a zapínáním na tři
drobné knoflíky. V nabídce několik barev.

Materiál: hladký úplet, 100% bavlna, 165 g/m2, 60°
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 673,40 Kč

Materiál: hladký úplet, 100% bavlna, 165 g/m2, 60°
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 673,40 Kč

DÁMSKÉ

PÁNSKÉ

Kalhoty Fit

Kalhoty Sport

Dámské elegantní kalhoty s rovnými úzkými nohavicemi a sníženým pasem. Zapínání
na dva knoflíky a zip. Univerzální délka cca 99 cm.

Pánské kalhoty se třemi kapsami. V zadní části pásku guma, v pase poutka na pásek.
Zapínání na nitěné knoflíky. Základní délka 104 cm, prodloužené 109 cm a 116 cm.

Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 220 g/m2, 95°
Velikosti: 32|34|36|38|40|42|44|46|48|50|52|54
Barvy:
Maloobchodní cena: 1054,60 Kč

Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 220 g/m2, 95°
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 667,60 Kč

Propracované střihy z kvalitních materiálů

DÁMSKÉ

Kalhoty Alba
Dámské kalhoty polopřiléhavého střihu s užšími nohavicemi. Na předním díle dvě
vnitřní půlkulaté kapsy, na zadním díle dvě nakládané kapsy. Zapínání na kovový zip
a plastový knoflík. Zadní díl tvarovaný členícím sedlem s pevným pasem a poutky
na pásek. Celé kalhoty jsou ozdobně proštepované. Materiál s výraznou strukturou,
proužkem, je použit hravým způsobem. Univerzální délka cca 104 cm.
Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 220 g/m2, 95°
Velikosti: 32|34|36|38|40|42|44|46|48|50|52|54
Barvy:
Maloobchodní cena: 1177,30 Kč

ST R U K T U R OVA N Ý M AT E R I Á L

Pro kalhoty ALBA jsme zvolili výrazný materiál
s efektní strukturou, proužkem. Materiál jsme
použili hravým způsobem v oblasti pásku, kapes
a zadního sedla.

Kompletní nabídka výrobků na www.cadenza.cz

PÁNSKÁ

DÁMSKÉ

Halena Sport

Šaty Silvera

Pánská halena sportovního typu, rovná, volná. S krátkými rukávy zakončenými
širokými lemy. Vpředu členěna šikmým sedlem a se dvěma náprsními kapsami.
Skryté zapínání na nitěné knoflíky.

Dámské tvarované šaty se třemi kapsami. Rukávy a límeček lemovány ozdobným
prýmkem. Zapínání skryté na kovové druky. Délky 93 cm a 105 cm.

Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 180 g/m2, 95°
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 648,10 Kč

UNISEX

Kalhoty Universal
Unisex kalhoty do pasu. V pase na gumu a se zavázáním na šňůrku. Vpředu dvě
vnitřní prostorné kapsy. Základní délka 104 cm, prodloužené 109 cm a 116 cm.
Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 220 g/m2, 95°
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 634,50 Kč

Materiál: 35% bavlna/65% polyester, sanfor., merc., 210 g/m2, 60°
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 799 Kč

Důraz na pohodlnost, funkčnost a design

DÁMSKÉ

DÁMSKÉ

Tričko Nika

Tričko Glena

Dámské tvarované tričko přiléhavého střihu z velmi pružného materiálu. S krátkými
rukávy a decentním oválným výstřihem.

Dámské tvarované tričko s lodičkovým výstřihem. Na rukávech a výstřihu žebrový
náplet. V nabídce několik barev.

Materiál: žebrový úplet, 96% bavlna/4% lycra, 224 g/m2, 40°
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 379 Kč

Materiál: hladký úplet, 100% bavlna, 165 g/m2, 60°
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 389,60 Kč

DÁMSKÉ

DÁMSKÁ

Tepláky Fan

Sukně Juvena

Dámské pohodlné tepláky z lehkého pružného materiálu. S užšími nohavicemi, lehce
sníženým pasem a bez kapes. V pase široká guma a šňůrka na zavázání. Univerzální
délka cca 97 cm.

Dámská velmi pohodlná sukně z úpletového materiálu. V pase široká guma. Vpředu
se dvěma tvarovanými kapsami. Sukni lze nosit na bocích nebo v pase. Univerzální
délka cca 46 cm.

Materiál: hladký úplet, 96% bavlna/4% lycra, 190 g/m2, 40°
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 731,40 Kč

Materiál: hladký úplet, 100% bavlna, 238 g/m2, 60°
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 611,30 Kč

Kompletní nabídka výrobků na www.cadenza.cz

DÁMSKÉ

UNISEX

Tričko Lima

Mikina Panda

Dámské tvarované tričko s lodičkovým výstřihem. Krátké kimonové rukávy zakončené
ohrnutou manžetou. V nabídce několik kombinací barev.

Unisex mikina sportovního střihu s mírným tvarováním v bočních švech. Rukávy
zakončené širokou manžetou. Zapínání na plastový dvoucestný zip.

Materiál: hladký úplet, 100% bavlna, 165 g/m2, 60°
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 539,20 Kč

Materiál: hladký úplet, 100% bavlna, 238 g/m2, 60°
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 1068,10 Kč

DÁMSKÉ

PÁNSKÉ

Kalhoty Unika Plus

Kalhoty Fit

Dámské kalhoty s rovnými užšími nohavicemi. V pase lehce snížené, na gumu
a šňůrku. Na předním i zadním dílu dvě kapsy. Univerzální délka cca 103 cm.

Pánské kalhoty s úzkými rovnými nohavicemi. Se čtyřmi kapsami a širokými poutky
na pásek. Zapínání na knoflík a zip. Univerzální délka cca 102 cm.

Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 220 g/m2, 95°
Velikosti: 32|34|36|38|40|42|44|46|48|50|52|54
Barvy:
Maloobchodní cena: 706,30 Kč

Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 220 g/m2, 95°
Velikosti: 40|42|44|46|48|50|52|54|56|58|60|62
Barvy:
Maloobchodní cena: 1054,60 Kč

Individuální přístup a široká nabídka služeb

DÁMSKÉ

Tričko Lyra
Dámské přiléhavé tričko z velmi pružného materiálu.
S kulatým výstřihem a třemi plastovými knoflíčky.
Rukávy ve tříčtvrteční délce. V nabídce několik barev.
Materiál: 96% bavlna/4% lycra, 224 g/m2, 40°
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 515 Kč

P R U Ž N Ý M AT E R I Á L

Tričko LYRA produkujeme z žebrového úpletu.
Tento materiál s příměsí lycry je díky žebrové
skladbě přiléhavý, avšak značně pružný
a velice pohodlný.

DÁMSKÉ

Kalhoty Fit
Dámské elegantní kalhoty s rovnými úzkými
nohavicemi a sníženým pasem. Zapínání na dva
knoflíky a zip, poutka na pásek. Univerzální délka
cca 99 cm.
Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 220 g/m2, 95°
Velikosti: 32|34|36|38|40|42|44|46|48|50|52|54
Barvy:
Maloobchodní cena: 1054,60 Kč

Kompletní nabídka výrobků n
na www.cade
www.cadenza.cz

UNISEX

DÁMSKÁ

DÁMSKÉ

Vesta Norton

Halena Lobela

Tričko Trio ¾ r.

Unisex vesta sportovního střihu s mírným tvarováním
v bočních švech. Zapínání na dvoucestný plastový zip.
Po bocích dvě vnitřní kapsy.

Dámská delší tvarovaná halena s efektními detaily na
kapsách a límečku. Skryté zapínání na nitěné knoflíky.
V nabídce i s dlouhými rukávy.

Dámské tvarované tričko. Elegantně jednoduché
s jemným oblým výstřihem a s tříčtvrtečními rukávy.
V nabídce několik barev a délek rukávů.

Materiál: hladký úplet, 100% bavlna, 238 g/m2, 60°
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 872,90 Kč

Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 180 g/m2, 95°
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 777,80 Kč

Materiál: hladký úplet, 96% bavlna/4% lycra, 190 g/m2, 40°
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 517,40 Kč

PÁNSKÉ

DÁMSKÉ

Kalhoty Sport

Kalhoty Virgo

Pánské kalhoty se třemi kapsami. V zadní části pásku
guma, v pase poutka na pásek. Zapínání na nitěné
knoflíky. Základní délka 104 cm, prodloužené
109 cm a 116 cm.

Dámské kalhoty se sníženým pasem a dvěma kapsami.
Nohavice členěny ozdobnými švy. U kotníků lze
nohavice stáhnout gumičkou. Univerzální délka
cca 100 cm.

Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 220 g/m2, 95°
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 667,60 Kč

Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 180 g/m2, 95°
Velikosti: 32|34|36|38|40|42|44|46|48|50|52|54
Barvy:
Maloobchodní cena: 1008,10 Kč
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důvodů proč
nosit naše
výrobky

1/

Špičková kvalita a design
Při vývoji nových produktů klademe důraz
na špičkový design a kvalitu. Garantujeme
propracovaný střih, funkčnost a pohodlnost
výrobků v kombinaci s vysokou kvalitou
materiálů. Promyšlený design Cadenza je vždy
navržen tak, aby jednotlivé části oděvu byly
vzájemně kombinovatelné.

2/

Nabídka materiálů a střihů
Modely Cadenza produkujeme z přírodních,
syntetických i směsových materiálů. Všechny
materiály, jejichž vlastnosti to dovolují, jsou
sanforizované a mercerované. Výsledkem je
nejvyšší možné zlepšení užitných vlastností
finálních produktů, minimálně se sráží,
neztrácejí svůj tvar ani velikost.

3/

Český výrobce s tradicí
Značka Cadenza působí na českém trhu již od
roku 1990. Prvním podnětem jejího vzniku
bylo přání nahradit nevzhledné uniformy
pro zdravotníky. Cadenza je česká firma, celý
výrobní proces od návrhu designu, přes tkaní
látek a úpravy materiálů, až po ušití finálních
výrobků, probíhá kompletně v České republice.

4/

Zakázková výroba
Pokud jste si z naší standardní nabídky
sortimentu nevybrali oděv, který by vám
vyhovoval, ochotně ušijeme na zakázku výrobek
podle vašeho přání. Jsme schopni upravit barvu,
design i střih přímo podle vašeho osobního
návrhu.

5/

Individuální přístup
Při navrhování nových modelů vždy myslíme na
vás, naše zákazníky a vaše potřeby v profesním
odívání. Snažíme se, aby náš sortiment byl
kompletní a každý si mohl ve střihu i funkčnosti
oděvu vybrat to, co mu nejvíce vyhovuje.

Tabulky velikostí

Měření postavy

Dámské oděvy Cadenza

Pro výběr správné velikosti je dobré se aktuálně
přeměřit a porovnat základní rozměry s tabulkou
velikostí Cadenza.

VELIKOST

XS

Obvod hrudníku

76 – 81 cm

82 – 89 cm

Obvod pasu

60 – 64 cm

65 – 72 cm

73 – 80 cm

Obvod boků

84 – 90 cm

91 – 97 cm

98 – 104 cm

XL

XXL 52/54

VELIKOST

L

32/34

44/46

S

36/38

48/50

M

40/42

90 – 97 cm

Obvod hrudníku

98 – 106 cm

107 – 118 cm

119 – 130 cm

Obvod pasu

81 – 88 cm

89 – 101 cm

102 – 114 cm

Obvod boků

105 – 112 cm

113 – 122 cm

123 – 133 cm

Víte své základní míry, a co dál? Pokud vybíráte halenu
nebo šaty, je rozhodující pro určení správné velikosti
obvod hrudníku a boků. Nejste si jisti, protože máte boky
odpovídající velikosti „M“ a hrudník „L“? Snadné řešení v takovém případě vybírejte podle většího z obou rozměrů.
Jiný případ jsou kalhoty. Zde je rozhodující obvod boků
nebo pasu, podle toho, který z nich je ten větší. Je třeba
vědět, že v tabulce jsou uvedeny tělesné rozměry a každý
oděv má ještě přiměřenou rezervu pro pohodlné nošení.

Pánské oděvy Cadenza
VELIKOST

XS

Obvod hrudníku

80 – 85 cm

40/42

S

44/46

86 – 93 cm

M

48/50

94 – 101 cm

Obvod pasu

70 – 75 cm

76 – 83 cm

84 – 91 cm

Obvod boků

82 – 88 cm

89 – 96 cm

97 – 104 cm

Obvod krku

35 – 36 cm

37 – 38 cm

39 – 40 cm

XL

XXL 60/62

VELIKOST
Obvod hrudníku

L

52/54

56/58

102 – 109 cm

110 – 117 cm

118 – 126 cm

Obvod pasu

92 – 99 cm

100 – 112 cm

113 – 124 cm

Obvod boků

105 – 112 cm

113 – 122 cm

123 – 130 cm

Obvod krku

41 – 42 cm

43 – 44 cm

45 – 46 cm

1/

5/

Obvod hrudníku

Individuální péče

Měříme tak, že vedeme centimetr
přes nejširší místo na hrudníku.
U mužů to bývá oblast podpaží,
u žen je třeba měřit přes nejvyšší
bod prsů.

Pokud se v tabulkách nenajdete
a rozhodnete se pro oděv
„na míru“, jsme připraveni
vám vyhovět. Vyžádejte si tzv.
„měřenku“, kde je přesně popsáno,
vše potřebné.

2/

Obvod pasu
Kalhoty s rozšířenou škálou velikostí
Dámské kalhoty: Bono, Star, Unika, Smarty, Sevilla, Fit, Virgo, Jeans a Alba

Vedeme centimetr kolem pasu,
obvykle ve výšce pupíku. Na
centimetru přečteme míru tam,
kde se oba konce spojí.

VELIKOST

32

34

36

38

40

42

Obvod pasu

60

62

66

70

74

78

3/

Obvod boků

86

90

92

96

100

104

Obvod boků
1

VELIKOST

44

46

48

50

52

54

Obvod pasu

82

86

92

98

104

110

Obvod boků

108

112

116

122

128

134

Nejdříve v zrcadle prozkoumáme,
která oblast našich boků je nejširší.
Je to velmi individuální. Potom
navedeme centimetr přes nejširší
místo.

4/

Pánské kalhoty: Fit a Jeans
VELIKOST

40

42

44

46

48

50

Obvod pasu

70

74

78

82

86

90

Obvod boků

82

86

90

94

98

102

VELIKOST

52

54

56

58

60

62

Obvod pasu

94

98

104

110

116

124

Obvod boků

106

110

115

120

125

130

Zboží vám vyměníme nebo přijmeme zpět do 30 dnů.
Ceny uvedené v letáku platí do vydání nového maloobchodního ceníku.

Výškové rozměry
Oděvy Cadenza mají základní
délku „A“ – pro malé a střední
postavy a prodlouženou délku „B“
– pro postavy vysoké až 182 cm.
Je vhodné volit prodlouženou
délku také tehdy, pokud chcete mít
u sukní nebo šatů překrytá kolena.
Délky oděvu jsou měřené od středu
zadního dílu k dolnímu okraji.
U kalhot je měřeno po bočním švu
nohavic, bez pásku. Uváděné délky
jsou průměrné, tj. malé velikosti
jsou proti uvedené délce kratší
a velké delší.

2

3
4

Prodejna

Zákaznický servis

Myslíkova 31, Praha 1

800 148 830

Otevírací doba
po – pá 10:00 – 18:00 hodin
so 9:00 – 14:00 hodin

Provozní doba
po – pá 7:30 – 15:30 hodin

Telefon

E-mail

+420 602 633 799

info@cadenza.cz

+420 224 934 902–903

Sledujte nás také na

Kompletní nabídku našich výrobků naleznete na e-shopu

www.cadenza.cz

