
Objednávkový formulár

Miery pre objednávky na zákazku

Pri objednávke na zákazku treba najprv zobrať presné miery.

½łƪƭŀŘƴȇ ǇǊƛƴŎƝǇΥ

  

Dátum:    

Meno:

Priezvisko:

Osobné č.:

Klientské č.:

Číslo obj.:

IƻǊƴł őŀǎǙ ƻŘŜǾǳ όǾŜǎǘŀΣ ƪǊłǘƪȅ ƪŀōłǘΣ ƪŀōłǘύ: 2ƝǎƭƻΥ мπтΣ ммΣ мн                               Typ postavy:   

Overal:  Číslo. 1-12

Nohavice:  (nohavice, nohavice s náprsenkou): Číslo. 2, 3, 8-10, 12, Línia pásca nohavíc

1 hōǾƻŘ ƘǊǳŘƴƝƪŀ
vodorovne v podpazuší, merané cez lopatky 
a hrudníku
(u žien merané cez prsia)

8 IƮōƪŀ ǊƻȊƪǊƻƪǳ
Od pása k rozkroku meraná na boku 
(v sedacej polohe od pása k sedu)
 

2 hōǾƻŘ Ǉłǎŀ
(meraná medzi posledným rebrom a panvou) 
 

9 Dĺžka boku
od pásovej línie k chodidlu meraná zvisle pri tele. 
 

3 Obvod boku
sa meria na najsilnejšom mieste v oblasti boky/zadok. 
 

10 Vnútorná dĺžka nohy
od rozkroku k chodidlu meraná zvisle. 
 

4 /ƘǊōǘƻǾł ǑƝǊƪŀ
meraná na chrbte medzi dvomi ramennými kĺbmi.
 

11 hōǾƻŘ ƪǊƪǳ
merané 2 cm od ohryzku 
vo výške 7. krčného stavca.

5 Šírka pliec
od konca krku až po ramenný kĺb. 
 

12 Výška tela
meraná zvisle od najvyššieho bodu
hlavy až po najnižší bod chodidla. 

6 Dĺžka rukáva
meraná od krku až po zápästie cez lakťový kĺb, 
s uvoľnenou rukou ohnutou v lakti.

Obvod pása nohavíc (pomocný rozmer)
obvod meraný na tele vo výške pása nohavíc. 
 

7 Dĺžka chrbta
meraná od 7. krčného stavca po pás. 
 

Nosí pod tým thermo oblečenie.
Prosíme poznačiť.

Prosíme všetky miery udať v cm.

Ostatné: 

FECOPC
Text napsaný psacím strojem
Miery treba brať vždy v priliehavých šatách (v spodnej bielizni). Sú to základné údaje na vytvorenie strihového vzoru.Pri meraní musí byť meradlo pri tele, ani nie príliš napnuté, ani príliš povoľné.Pre pohodlie a optimálny komfort sú pridané plus centimetre súčasťou vývoja strihových podkladov. 

FECOPC
Text napsaný psacím strojem

FECOPC
Text napsaný psacím strojem

FECOPC
Text napsaný psacím strojem
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