Dopřejte si
i v práci
Kolekce LIPO

kvalitu, pohodlí
a styl

LIPO – Dámský komplet

DÁMSKÁ

Halena Lipo
Dámská halena s projmutím v pase, vpředu princesové švy, na zádech
záševky. Krátké rukávy a jemně tvarovaný výstřih do V. Vpředu se
dvěma prostornými kapsami, uvnitř jedné je kapsa na mobil a jedna
náprsní kapsa. Bez zapínání a s krátkými rozparky po bocích.
Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 160 g/m2 a 180 g/m2, 95 °C
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Maloobchodní cena: 991 Kč
DÁMSKÉ

Kalhoty Lipo
Dámské kalhoty s rovnými nohavicemi. V pase do široké gumy
a se šňůrkou na zavázání. Vpředu dvě vnitřní prostorné kapsy,
jedna kapsa na zadním díle vpravo a jedna praktická kapsa na levé
nohavici.
Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 160 g/m2 a 180 g/m2, 95 °C
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Maloobchodní cena: 1170,10 Kč

KOLEKCE LIPO

www.cadenza.cz

Jemný elegantní výstřih s mírným tvarováním
do V. Menší náprsní kapsička s oddělením
na propisku.

Uvnitř prostorné kapsy menší kapsička na mobil.
Po bocích rozparky pro pohodlnější nošení.

Snadné oblékání díky pasu na gumu a zavázání
na šňůrku. Na levé nohavici praktická kapsa.

Na zadním díle kalhot je praktická
a prostorná kapsa.

ŠIROKÁ NABÍDKA BAREV
Gramáž materiálu 160 g/m2

Gramáž materiálu 180 g/m2

LIPO – Pánský komplet

PÁNSKÁ

Halena Lipo
Pánská halena rovného střihu s krátkými rukávy. Přední díl
tvarovaný sedlem, výstřih do písmene V. Vpředu se dvěma
prostornými kapsami, uvnitř jedné je kapsa na mobil a jedna
náprsní kapsa. Bez zapínání a s krátkými rozparky po bocích.
Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 160 g/m2 a 180 g/m2, 95 °C
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Maloobchodní cena: 991 Kč
PÁNSKÉ

Kalhoty Lipo
Pánské kalhoty s rovnými nohavicemi. V pase do široké gumy
a se šňůrkou na zavázání. Vpředu dvě vnitřní prostorné kapsy,
jedna kapsa na zadním díle vpravo a jedna praktická kapsa na levé
nohavici.
Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 160 g/m2 a 180 g/m2, 95 °C
Velikosti: XS | S | M | L | XL | XXL
Maloobchodní cena: 1170,10 Kč

KOLEKCE LIPO

www.cadenza.cz

Výstřih s tvarováním do písmene V. Menší
náprsní kapsa s oddělením na propisku.

Uvnitř prostorné kapsy je menší kapsička na
mobil. Po bocích rozparky pro pohodlnější
nošení.

Snadné oblékání díky pasu na gumu a zavázání
na šňůrku. Na levé nohavici praktická kapsa.
Po bocích dvě prostorné kapsy.

Na zadním díle kalhot je praktická
a prostorná kapsa.

ŠIROKÁ NABÍDKA BAREV
Gramáž materiálu 160 g/m2

Gramáž materiálu 180 g/m2

LIPO – Kombinovatelnost produktů

Kombinovatelnost kolekce LIPO s ostatními produkty z naší nabídky
vytváří téměř neomezené možnosti pro sestavení originální a svěží uniformy.
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LIPO – Variabilita barev

Široká nabídka barev kolekce LIPO umožňuje nápaditou variabilitu.
Barvy kolekce LIPO jsou navrženy tak, aby bylo možné je ladit
nejen mezi sebou, ale i s ostatními produkty z naší nabídky.

KOLEKCE LIPO

www.cadenza.cz

www.cadenza.cz

Kolekce LIPO
Kolekce Lipo skvěle propojuje funkčnost a estetiku oděvu.
Dámský i pánský komplet se vyznačuje stejnými prvky, ve všech detailech je
obsažena praktičnost a design. Střih a skvěle laděné barvy kolekce Lipo umožňují
kombinovatelnost s ostatními produkty a barvami z naší široké nabídky.
Materiál: 100% bavlna, sanfor., merc., 95°C
Gramáž materiálu 160g/m2 u barev
Gramáž materiálu 180 g/m2 u barev

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
VELIKOST

32

34

36

38

40

42

Obvod pasu

60

62

66

70

74

78

Obvod boků

86

88

92

96

100

104

VELIKOST

44

46

48

50

52

54

Obvod pasu

82

86

92

98

104

110

Obvod boků

108

112

116

122

128

134

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/

Obvod boků
Nejdříve v zrcadle
prozkoumáme, která oblast
našich boků je nejširší. Je to
velmi individuální. Potom
navedeme centimetr přes
nejširší místo.
4/

Výškové rozměry

Pánské kalhoty: Fit
VELIKOST

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.

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.

1

2

3
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 probíhá kompletně v České republice.
Od návrhu designu, zpracování střihů, přes úpravu materiálů,
až po ušití a kontrolu finálních produktů.
Kompletní nabídku našich výrobků naleznete na e-shopu

www.cadenza.cz

