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Vážený zákazník,  

dovoľte nám malú inštruktáž, ako správne zistiť miery svojej postavy. Presné zmeranie a čitateľne zapísané údaje pomôžu včasnému a bezproblémovému vybaveniu Vašej zákazky. 

Požiadajte niekoho, aby Vám pri meraní pomáhal. Merajte sa v priliehavom odeve, najlepšie však v spodnej bielizni. Použite stužku uviazanú okolo pása, tesne nad pupkom. 

Každý výrobok Cadenza má v strihu pridanú dostatočnú rezervu pre voľnosť a pohodlie.

Je dôležité uviesť aj niektoré ďalšie skutočnosti, ako dlhé ruky, väčšie poprsie a pod. 

Meriame vždy zhora nadol.

1)  Výška postavy: Meriame vzpriamenú postavu od temena hlavy k päte.

2)  Hrudník: Obvod hrudníka meriame cez najširšie miesto pŕs.

3)  Pás: Obvod pása meriame tesne na pomocnej stužke okolo pása.

4)  Boky: Obvod bokov meriame cez najširšie miesto sedu.

5)  Šírka chrbta: Meriame vodorovne cez lopatky, od ľavej pripaženej ruky k ruke pravej.

6)  Dĺžka chrbta: Meriame od siedmeho krčného stavca po stužku okolo pása.

7)  Dĺžka rukávu: Meriame vrátane náplecníka, od krku cez rameno a pokrčený lakeť, po zápästie.

8)  Krk: Obvod krku meriame na spodnej časti krku, nad kľúčnymi kosťami do krčnej jamky.

9)  Náplecník: Meriame od krku po vonkajšiu hranu ramenného kĺbu.

10) Dĺžka nohavíc: Meriame od stužky okolo pása, cez bok k členkom.

      Dĺžka sukne: Meriame od stužky okolo pása, cez bok nadol.

11) Dĺžka odevu: Meriame od siedmeho krčného stavca zvislo nadol (určuje dĺžku blúzky, košele, plášťa, šiat atď.)

Čo budete potrebovať? 

K zisteným telesným mieram už nepridávajte rezervu. 

Vysvetlivky k postave: 

Výška
postavy

Dĺžka
rukáva

Hrudník

Pas

Krk

Náramenica

Šírka chrbta

Dĺžka
chrbta

Dĺžka
odevu

Dĺžka nohavíc alebo sukne

Boky



Zakázkový list pre špeciálne veľkosti

1) Výška postavy

2) Obvod hrudníka

3) Obvod pása

4) Obvod bokov

5) Šírka chrbta

6) Dĺžka chrbta

7) Dĺžka rukávov vr. náplecníkov

8) Obvod krku

9) Náplecníky

10) Dĺžka nohavíc

11) Dĺžka sukne

12) Dĺžka odevu

cm
Prosíme, venujte pozornosť informáciám na prvom liste

Postava - miery blúzka, košeľa,
plášť, tričko nohavice sukňa šaty

Vlastný popis neštandardnej postavy
(napr. ohnutý chrbát, väčšie poprsie a pod.)

Názvy požadovaných
výrobkov Cadenza

Objednávateľ:

Adresa:

Užívateľ odevu:

Meno zodpovednej osoby:

Popis:

Dátum:

Pečiatka:
IČO:
DIČ:
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