
Aby móc określić swój rozmiAr ubrAń, nAleży znAć kilkA podstAwowych pArAmetrów, od których zAleży 
rozmiAr odzieży. podstAwowe informAcje, które musisz znAć, to obwód klAtki piersiowej, obwód tAlii, ob-
wód bioder, wzrost orAz długość nóg.

Jak wykonać pomiary?

Do samego pomiaru wystarczy taśma krawiecka. Aby do-
konać właściwych pomiarów, ważne jest, aby znać dokład-
ną część ciała, z której należy wykonać pomiary.

 1. obwód klatki piersiowej mierzy się poziomo w najszerszej części klatki  
  piersiowej.  
 2. obwód talii mierzy się w najwęższej części tułowia.  
 3. obwód bioder mierzy się w najszerszej części bioder.  
 4. Długość spodni ustala się mierząc od wewnętrznego, górnego szwu  
  spodni do dolnego szwu.  
 5. Określ swój wzrost prostując się wzdłuż ściany i mierząc odległość  
  od stóp do głowy. 
 6. Długość rękawa mierzy się na lekko zgiętym ramieniu od ramienia  
  do nadgarstka.

inne dane, które możesz znaleźć w tabeli rozmiarów odzieży, to: 

	 •	 Długość pleców mierzy się od dolnej krawędzi kołnierza do dolnej  
  krawędzi kurtki, bluzy itp.  
	 •	 Długość części przedniej mierzy się od przodu od dolnej krawędzi 
  kołnierza do dolnej krawędzi kurtki lub bluzy itp.

Odpowiednie wymiary można znaleźć w katalogu oraz na stronie interneto-
wej pod opisem produktu w tabeli rozmiarów odzieży. 
Następnie możesz określić rozmiar swojej odzieży. Rozmiar odzieży różni się w 
zależności od produktu, ponieważ właściwy rozmiar zależy od kroju produktu. 
Rozmiar odzieży to nie jedyne kryterium, które warto wziąć pod uwagę przy 
wyborze nowej odzieży. Jeśli zamierzasz kupić nowe ubrania, powinieneś 
również ustalić, do jakiego celu będą one używane. Należy wziąć pod uwagę 
wygodę, funkcjonalność i trwałość materiału, z którego jest wykonana odzież.

Jak określić rozmiar oDzieży

wierzymy, że te wskAzówki pomogą ci wybrAć odpowiednią 
dlA siebie odzież rekreAcyjną i zAwodową.

PRzePuszczAlNOść POwietRzA - zdolność materiału 
do odprowadzania potu
HyDROfObOwOść - dzięki specjalnej obróbce powierzchni, woda 
przez jakiś czas spływa z materiału, materiał nie nasiąka wodą od razu 
(ale nie oznacza to wodoodporności)

wODOODPORNOść - zdolność materiału do wytrzymywania, 
czyli nie przepuszczania wody przez długi okres czasu

elAstyczNOść - elastyczny materiał zapewnia swobodę ruchów, 
tj. nie ogranicza poruszania się, pochylania itp.

eleMeNt ODblAsKOwy - ubranie zawiera element odblaskowy

piktogramy na naszeJ stronie internetoweJ powieDzą 
Ci więCeJ o właśCiwośCiaCh oDzieży
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