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Jak správně určit svou velikost
Vážení zákazníci,
naší snahou je vaše plná spokojenost, kdy vámi zakoupený oděv vám dokonale padne, cítíte se v něm
pohodlně a neomezuje vás v pohybu při vykonávání vaší profese.
Proto je velmi důležité správně se změřit a zvolit správnou velikost oděvu.
Míry uváděné v tabulkách jsou míry tělesné (tj. míry postavy), nikoliv míry oděvů. Pokud jsou vaše
tělesné míry mezi dvěma tabulkovými velikostmi, doporučujeme zvolit raději velikost větší.
Upozornění:
V případě, že rádi nosíte upnuté oblečení a pokud látka zvoleného oděvu neobsahuje pružnou složku
(např. Spandex), je třeba při volbě velikosti oděvu postupovat obezřetně. Oděvy sice šijeme
z vysrážených látek, které vyhovují ve srážlivosti evropským normám (max. 3% po pátém praní), ale
např. v případě praní v průmyslové prádelně může docházet díky termickým rázům v pracím procesu a
používaným pracím prostředkům ke srážlivosti větší (např.až 5% u čisté bavlny, směsové látky
Ba/PES mají zpravidla srážlivost menší). Proto nový nevypraný oděv s natěsno zvolenou velikostí
vám může být už po prvním vyprání malý.
Pro určení správně velikosti oděvu obyčejně vystačíte s několika základními mírami vaší postavy.
Měření provádějte ve spodním prádle.
OH - obvod hrudníku: měříme tak, že vedeme krejčovský metr přes nejširší místo na hrudníku. U
mužů to bývá oblast podpaží, u žen je třeba měřit přes nejvyšší bod prsů.
OP – obvod pasu: měříme obvod kolem pasu těsně nad pupkem, v nejužší části pasu, nezadržujeme
dech ani nezatahujeme břicho.
OS – obvod sedu (boků): nejdříve v zrcadle prozkoumáme, která oblast našich boků je nejširší – je to
velmi individuální. Potom změříme obvod přes nejširší místo.
VS – výška postavy: měříme celkovou výšku postavy od země až po temeno hlavy.
I zde platí jedno známé české pravidlo – dvakrát měř a jednou „objednávej“.
Změřili jste se, máte své základní míry, a jak dál? Co bude určující při porovnání svých základních
mír s tabulkou velikostí? Pokud si vybíráte halenu nebo šaty, je rozhodující pro určení správné
velikosti obvod hrudníku a boků. Jste na rozpacích, protože vaše hruď odpovídá velikosti EU40 a
boky EU42 , nebo právě naopak? Řešení je snadné – z obou velikostí vyberte raději tu větší.
Podobné je to u kalhot – hlavně u dámských. Zde je rozhodující obvod vašich boků nebo pasu, podle
toho, která velikost vám vychází větší.
V případě, že se v tabulkách nenajdete nebo jednotlivé na sebe navazující míry se příliš liší, můžete se
rozhodnout pro objednání vámi vybraného oděvu „na míru“. K tomu si, prosím, vyžádejte tzv.
„měřenkový list“, kde je přesně popsáno vše potřebné.

