Profesionalita
a prestiž

Šortky Juvena

Důraz na pohodlnost, funkčnost a design

DÁMSKÉ

Šortky Juvena

Na zadním díle
je ozdobně
tvarovaná kapsa

Dámské velmi pohodlné šortky z úpletového materiálu. V pase
jsou na gumu se zavazováním na šňůrku. Na předním díle mají
dvě prostorné kapsy. Na zadním díle jednu ozdobně tvarovanou
kapsu. Díky široké záložce lze nohavice snadno zkrátit efektivním
ohrnutím na požadovanou délku. Universální délka 53 cm.
Materiál: hladký úplet, 100% bavlna, 238 g/m2, 60 °C
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 1 063,20 Kč

Šortky snadno
zkrátíte efektivním
ohrnutím

Kompletní nabídka výrobků na www.cadenza.cz

UNISEX

Tričko Nero
Delší volné tričko v unisex střihu. S lehkým tvarováním v těle
a krátkými rukávy. Výstřih zpracovaný jako polokošile, s límcem
a zapínáním na tři drobné knoflíky. Universální délka 74 cm.
Materiál: hladký úplet, 100% bavlna, 165 g/m2, 60 °C
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 979 Kč

PÁNSKÉ

Šortky Juvena
Pánské velmi pohodlné šortky z úpletového materiálu. V pase
na gumu se zavazováním na šňůrku. Na předním díle mají dvě
prostorné kapsy, na zadním díle jednu. Universální délka 58 cm.
Materiál: hladký úplet, 100% bavlna, 238 g/m2, 60 °C
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 1 063,20 Kč

Pas je na gumu
se zavazováním
na šňůrku

Na zadním díle je
prostorná kapsa

Propracované střihy z kvalitních materiálů

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA BAREV

DÁMSKÁ

DÁMSKÉ

Sukně Juvena

Tílko Vega

Dámská sukně rovného střihu. Vpředu dvě vnitřní kapsy. V pase
do široké gumy a bez zapínání. Sukně je variabilní, lze ji nosit na
bocích nebo v pase. Universální délka 46 cm.

Dámské tvarované tílko přiléhavého střihu z velmi pružného
žebrového úpletu. S decentním oválným výstřihem a širokými
ramínky. Universální délka 66 cm.

Materiál: hladký úplet, 100% bavlna, 238 g/m2, 60 °C
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 872,80 Kč

Materiál: žebrový úplet, 96% bavlna/4% lycra, 224 g/m2, 40 °C
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 422,50 Kč

Kompletní nabídka výrobků na www.cadenza.cz

DÁMSKÉ

Tričko Glena
Dámské elegantní tvarované tričko s krátkými raglánovými rukávy
a lodičkovým výstřihem. Elegantní detaily v podobě žebrového
nápletu v bílé barvě jsou u výstřihu a na rukávech.
Materiál: hladký úplet, 100% bavlna, 165 g/m2, 60 °C
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 606,90 Kč
DÁMSKÉ

Kalhoty Unika Plus
Dámské kalhoty s rovnými užšími nohavicemi. V pase lehce
snížené, na gumu a se zavázáním na šňůrku. Na předním i zadním
dílu dvě kapsy. Universální délka 103 cm.
Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 180 g/m2, 95 °C
Velikosti: 32|34|36|38|40|42|44|46|48|50|52|54
Barvy:
Maloobchodní cena: 1026,80 Kč

NOVINKA NA LÉTO!
Nově si můžete nechat zkrátit oblíbený
model kalhot Unika Plus na 3/4 délku.
Zkracujeme zdarma na objednání
do 3–5 dnů.

Individuální přístup a široká nabídka služeb

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA BAREV

DÁMSKÉ

Tričko Nika
Dámské tvarované tričko přiléhavého střihu z velmi pružného
žebrového úpletu. S krátkými rukávy a decentním oválným
výstřihem. Universální délka 62 cm.
Materiál: žebrový úplet, 96% bavlna/4% lycra, 224 g/m2, 40 °C
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 550,90 Kč

DÁMSKÉ

Šortky Mini Smarty
Dámské šortky do pasu, se širšími rovnými nohavicemi. Boční
zapínání na 4 nitěné knoflíky. Vpředu dvě vnější kapsy. Nohavice
jsou zakončeny širokou záložkou, jejíž pomocí lze kalhoty snadno
ohrnout na požadovanou délku. Universální délka 39 cm. Tento
střih kalhot produkujeme také jako dlouhé a ¾ kalhoty.
Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 180 g/m2, tkanina, 95 °C
Velikosti: 32|34|36|38|40|42|44|46|48|50|52|54
Barvy:
Maloobchodní cena: 787,80 Kč

Kompletní nabídka výrobků na www.cadenza.cz
UNISEX

Tričko Omikron
Volné unisex tričko rovného střihu. S krátkými rukávy a výstřihem
do V se vsazeným plátěným lemem. Na levé straně náprsní
prošívaná kapsa z plátěného materiálu.
Materiál: úplet piqué, 100% bavlna, 175 g/m2, 60 °C
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 774,80 Kč

DÁMSKÉ

Tričko Oxana
Dámské tvarované tričko s raglánovými minirukávky. Přední díl je
zdobený princesovým švem. Výstřih je tvarovaný do písmene V se
vsazeným plátěným lemem. Universální délka 63 cm.
Materiál: úplet piqué, 100% bavlna, 175 g/m2, 60 °C
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 614,20 Kč
PÁNSKÉ

Kalhoty Sport
Pánské kalhoty se třemi kapsami. V zadní části pásku guma, v pase
poutka na opasek. Zapínání je poklopcem na nitěné knoflíky.
Základní délka 104 cm, prodloužené délky 109 a 116 cm.
Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 220 g/m2, 95 °C
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 996,40 Kč

Špičková kvalita a design od českého výrobce

UNISEX

DÁMSKÉ

Tričko Golf

Tričko Lima

Volné unisex tričko rovného střihu, s krátkými rukávy. U krku
s límečkem a tmavomodrým proužkem ve výstřihu. Tričko je bez
zapínání. Universální délka 72 cm.

Dámské tvarované tričko s lodičkovým výstřihem. Krátké kimonové
rukávy jsou zakončené ohrnutou manžetou. V nabídce několik
barevných variant.

Materiál: hladký úplet, 100% bavlna, 165 g/m2, 60 °C
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 852,30 Kč

Materiál: hladký úplet, 100% bavlna, 165 g/m2, 60 °C
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 769,80 Kč
DÁMSKÉ

Kalhoty Alba
Dámské kalhoty polopřiléhavého střihu s užšími nohavicemi. Zapínání
na zip a knoflík. Na předním i zadním díle dvě kapsy. Materiál
s výraznou strukturou – proužkem. Universální délka 104 cm.
Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 220 g/m2, 95 °C
Velikosti: 34|36|38|40|42|44|46|48|50|52|54
Barvy:
Maloobchodní cena: 1650,40 Kč

Kompletní nabídka výrobků na www.cadenza.cz

DÁMSKÉ

DÁMSKÉ

Šaty Bronzela

Šaty Jola

Dámské tvarované šaty s projmutím v pase a se třemi kapsami.
Členěny princesovým švem a záševky. Šaty jsou celopropínací
na 8 knoflíků. Šaty v délce A - 93 cm a prodloužené B – 105 cm.

Elegantní a pohodlné šaty z jemného úpletu. Volný střih šatů padne
každé postavě. Díky pásku, který je provlečený v poutkách na boční
straně, lze variabilně dotvořit siluetu. Universální délka 96 cm.

Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 180 g/m2, 95 °C
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 1150,80 Kč

Materiál: hladký úplet, 96% bavlna, 4% lycra, 190 g/m2, 40 °C
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Barvy:
Maloobchodní cena: 1654,90 Kč

www.cadenza.cz

Přijďte nakoupit do naší nově
upravené prodejny
Myslíkova 31, Praha 1 (vchod z Černé ulice)
pondělí – pátek 10:00 – 18:00 hodin
sobota 9:00 – 14:00 hodin

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

32/34

S

36/38

M

40/42

Obvod hrudníku

76 – 81 cm

82 – 89 cm

90 – 97 cm

Obvod pasu

60 – 64 cm

65 – 72 cm

73 – 80 cm

Obvod boků

84 – 90 cm

91 – 97 cm

98 – 104 cm

VELIKOST

L

44/46

XL

48/50

XXL 52/54

119 – 130 cm

Obvod hrudníku

98 – 106 cm

107 – 118 cm

Obvod pasu

81 – 88 cm

89 – 101 cm

102 – 114 cm

Obvod boků

105 – 112 cm

113 – 122 cm

123 – 133 cm

Pánské a unisex oděvy Cadenza
VELIKOST

XS

40/42

S

44/46

M

80 – 85 cm

86 – 93 cm

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

56/58

XXL 60/62

Obvod hrudníku

L

52/54

XL

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.

48/50

Obvod hrudníku

VELIKOST

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.

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 – 133 cm

Obvod krku

41 – 42 cm

43 – 44 cm

45 – 46 cm

Kalhoty s rozšířenou škálou velikostí
Dámské kalhoty: Star, Unika, Smarty, Sevilla, Fit, Virgo, Unika Plus,
Alba a Mila

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
Vedeme centimetr kolem pasu,
obvykle ve výšce pupíku. Na
centimetru přečteme míru tam,
kde se oba konce spojí.
3/

VELIKOST

32

34

36

38

40

42

Obvod boků

Obvod pasu

60

62

66

70

74

78

Obvod boků

86

88

92

96

100

104

VELIKOST

44

46

48

50

52

54

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

Obvod pasu

82

86

92

98

104

110

Obvod boků

108

112

116

122

128

134

VELIKOST

Výškové rozměry
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.

2

3
4/

Pánské kalhoty: Fit

1

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.

4

Prodejna

Zákaznický servis

Myslíkova 31, Praha 1

800 148 830

(vchod za rohem z ulice Černá)
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

Celý proces výroby našich oděvů, od návrhu, přes úpravu
materiálu, až po ušití, probíhá kompletně v České republice.
Kompletní nabídku našich výrobků naleznete na e-shopu

www.cadenza.cz

