
Abyste byli schopni určit správnou velikost oblečení, je nezbytné znát několik výchozích pArAmetrů,  
od kterých se velikost oblečení odvíjí. 
záklAdními údAji, které potřebujete znát pro určení správné velikosti oblečení, jsou obvod hrudníku,  
obvod pAsu, obvod boků, délkA nohAvic A celková výškA postAvy. 

Jak správně měřit?

K měření samotnému nám postačí krejčovský metr. 
Abychom naměřili správné údaje, je důležité vědět, 
v jakých místech těla měřit.

 1. Obvod hrudníku se měří přes prsa v nejširší části hrudi. 

 2. Obvod pasu se naopak změří v nejužší části trupu. 

 3. Obvod boků se měří v nejširší části boků. 

 4. Délka nohavice se zjišťuje měřením od vnitřního horního švu 
  kalhot po ten spodní.

 5. Celkovou výšku postavy zjistíme tak, že se narovnáme podél 
  stěny a změříme vzdálenost od hlavy k patám.

 6. Délka rukávu se měří na lehce ohnuté paži přes loket až k zápěstí.

Další údaje, které můžete nalézt ve velikostních tabulkách jsou:

	 •	 Zádová délka měří se od spodní hrany límce až po spodní okraj bundy, 
  mikiny, atd.
	 •	 Délka předního dílu měří se zepředu od spodní hrany límce až po 
  spodní okraj bundy, či mikiny.

Příslušné rozměry naleznete jak v katalogu, tak i na internetových stránkách 
pod popisem produktu (po přihlášení) v záložce velikostní tabulka. Posléze 
jednoduše přiřadíte velikost oblečení. Velikost oblečení se u jednotlivých pro-
duktů liší, neboť správná velikost se odvíjí od střihu daného produktu.
 
Velikost oblečení ovšem není to jediné, čím byste se měli při nákupu nového 
oděvu řídit.  Při nákupu nového oblečení byste si měli ujasnit též, k jakému 
účelu bude sloužit. Dalšími údaji, které byste měli při výběru zohlednit, jsou 
pohodlnost, funkčnost a odolnost materiálu, ze kterého je oděv vyroben. 

Jak si správně ZvOlit velikOst Oblečení

věříme, že vám tento návod pomohl, A vy si vyberete v nAšem sortimentu 
to správné oblečení pro práci i volný čAs.
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ProDyšnost - schopnost materiálu odvádět tělesnou vlhkost pryč od těla

VoDooDPuDiVost - díky speciální povrchové úpravě po určitou dobu voda 
stéká z materiálu pryč, materiál vodu nenasákne ihned (neznamená  však 
voděodolnost)

VoDěoDolnost -  schopnost materiálu odolávat, tj. nepropouštět po delší 
dobu vodu

Pružnost -  pružný materiál umožňuje volnost pohybu, tj. neomezuje při 
ohýbání, naklánění do stran, zvedání, apod.

rEFlEXnÍ PrVEK - oděv obsahuje reflexní prvek

O vlastnOsteCh ODěvu vám napOví i piktOgramy, které naleZnete 
na našiCh internetOvýCh stránkáCh.


