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Vážený zákazníku, 

dovolte nám malou instruktáž, jak správně zjistit míry své postavy. Přesné změření a čitelně zapsané údaje pomohou včasnému a bezproblémovému vyřízení Vaší zakázky. 

Požádejte někoho, aby Vám při měření pomáhal. Měřte se v přiléhavém oděvu, nejlépe však ve spodním prádle. Použijte stužku uvázanou v pase, těsně nad pupíkem. 

Každý výrobek Cadenza má ve střihu přidáno dostatečně pro volnost a pohodlí. 

Je důležité uvést i některé další skutečnosti, jako dlouhé ruce, širší boky apod. 

Měříme vždy shora dolů.

1) Výška postavy: Měříme vzpřímenou postavu od temene hlavy k patě. 

2) Délka rukávu včetně náramenice: Délka rukávu Měříme od krku přes rameno a pokrčený loket  

     dolů k zápěstí. 

3) Náramenice: Měříme od krku po vnější hranu ramenního kloubu. Výška postavy Pas 

4) Délka haleny / košile / pláště / trička / šatů apod.: 

    Měříme od sedmého krčního obratle svisle dolů. Při velikostním rozdílu horních a dolních partií   

    těla nás na to, prosím, upozorněte a případně požadujte rozšíření v místě prod-loužení oděvu. 

5) Délka sukně / kalhot: Měříme od stužky v pase, přes bok ke kotníku. U výrobků se sníženým  

    pasem měříme pod pupíkem, přes bok ke kotníku. 

Co budete potřebovat?

K zjištěným tělesným mírám už nepřidávejte rezervu.

Vysvětlivky k postavě: 
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Zakázkový list pro zkrácení nebo prodloužení standatních oděvů cadenza

1) Výška postavy cm
Prosíme, věnujte pozornost informacím na prvním listu

NÁZEV ODĚVU, BARVA, KONFEKCE
(dámská, pánská)

požadovaná
délka oděvu

celková
délka rukávu

délka náramenicí počet kusůstandardní velikost oděvu
(XS, S, M, L, XL, XXL)

(32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54)
(40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62)

Vlastní popis nestandardní postavy
(Např. Ohnutá záda apod.)

TRIČKO

KALHOTY

HALENKA

KOŠILE

PLÁŠŤ

SUKNĚ

ŠATY

VESTA

MIKINA

Objednavatel:

Adresa:

Uživatel oděvu:

Jméno odpovědné osoby:

Podpis:

Datum:

Razítko:

IČO:
DIČ:
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