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Měření postavy

1. OBVOD HRUDNÍKU 

Měření postavy je snadné!
Pro výběr správné velikosti je dobré se aktuálně přeměřit a porovnat základní rozměry (to je obvod hrudníku, pasu a boků) s tabulkou 
Cadenza. 

Změřit se bez pomoci druhé osoby se lépe daří s pomocným provázkem. Manipulace vypadá zdlouhavě, ale v konečném důsledku 
bude výsledek rychlejší a přesnější. V místě měření uvážeme provázek pevně na uzel, který nepovolí. Pak rozstřihneme a změříme 
jakýmkoli měřidlem. 

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

2. OBVOD PASU 

Vedeme centimetr nebo pomocný provázek kolem pasu. Na centimetru přečteme míru tam, kde se oba konce spojí. 

3. OBVOD BOKŮ 

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

4. VÝŠKOVĚ 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 jste sice střední postavy, ale chcete mít u sukní nebo šatů překrytá kolena. Délky 
oděvu uvedené v katalogu jsou měřené od středu zadního dílu k dolnímu okraji. Jsou průměrné, to znamená, že zpravidla malé 
velikosti jsou proti uvedené délce kratší a velké delší. 

5. INDIVIDUÁLNÍ PÉČE 

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. 

Máte své základní míry, a co dál? Co je při porovnávání s tabulkou 
směrodatné? 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" nebo právě obráceně? 
Snadné řešení - v takovém případě vybírejte podle většího z obou 
rozměrů. 

Jiný případ jsou kalhoty. Zde je rozhodující obvod Vašich 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. Tato rezerva je nejmenší např. u kalhot ALBA, kde je 
žádoucí, aby byly „upnuté na tělo"! Naopak lékařský plášť má rezervu 
největší, protože je s ním počítáno jako s „kabátem", tedy přes jiné 
oblečení. 
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