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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) Dĺžka rukávu vrátane náplecníka: Meriame od krku, cez rameno a pokrčený lakeť, dole k zápästiu.

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

4) Dĺžka blúzky / košele / plášťa / trička / šiat a pod.:

Meriame od siedmeho krčného stavca zvislo nadol. Pri veľkostnom rozdiele horných a dolných

partií tela nás na to, prosím, upozornite a prípadne požadujte rozšírenie v mieste predĺženia dielu 

odevu.

5) Dĺžka sukne / nohavíc: Meriame od stužky okolo pása, cez bok k členkom.

Pri výrobkoch so zníženým pásom meriame pod pupkom, cez bok k členkom.

Čo budete potrebovať? 

K zisteným telesným mieram už nepridávajte rezervu. 

Vysvetlivky k postave:
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Zakázkový list pre skrátenie alebo predĺženie štandardných odevov cadenza

1) Výška postavy cm
Prosíme, venujte pozornosť informáciám na prvom liste

NÁZOV ODEVU, FARBA, KONFEKCIA
(dámská, pánská)

požadovaná
dĺžka odevu

celková
dĺžka rukáva

dĺžka náplecníka počet kusovštandardná veľkosť odevu
(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)

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

TRIČKO

NOHAVICE

BLÚZKA

KOŠEĽA

PLÁŠŤ

SUKŇA

ŠATY

VESTA

MIKINA

Objednávateľ:

Adresa:

Užívateľ odevu:

Meno zodpovednej osoby:

Podpis:

Dátum:

Pečiatka:

IČO:
DIČ:
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