Viete ako správne určiť veľkosť?
Máte záujem o kúpu nejakého odevu a nie ste si istý výberom veľkosti? V kamennej predajni si môžete
oblečenie vyskúšať. Avšak v e-shope táto možnosť chýba, preto aby ste sa trafili do správnej veľkosti musíte
dokonale poznať svoje telo. Asi už každý zažil situáciu že v každom obchode vám sedí iná veľkosť oblečenia. Závisí
to od mnoho faktorov, napr. od strihu alebo materiálu. Preto sme pre vás pripravili nasledovné pokyny zistenia
správnej veľkosti.
Pri všetkých odevoch sú uvedené detailné rozmery. Sú to v 90% prípadov miery odevov nie miery
osoby. Treba si prečítať pokyny pod veľkostnou tabuľkou, sú tam určené pokyny o meraní a zistení správnej
veľkosti. V niektorých prípadoch sa presnejšie určujú veľkosti podľa vašej telesnej výšky a váhy. Všetky miery
v tabuľkách sú v centimetroch (cm) poprípade pri určení hmotnosti v kilogramoch (kg).
Pre správne určenie veľkosti ponúkame názorné ukážky:

Ak nastane situácia že nie ste si istý s určením veľkosti nie je problém, kontaktujte nás a pošlite nám
svoje presné odmerané aktuálne miery. Zároveň by bolo dobré poskytnúť aj Vašu telesnú výšku, váhu a konfekčnú
veľkosť pre lepšie určenie veľkosti. Ochotne Vám poradíme.

Ako sa zmerať? Aj to sme Vám popísali nižšie. Zmerajte si svoje miery podľa nasledujúcich pokynov:

1. Pri meraní stojte vzpriamene a uvoľnene a používajte najlepšie krajčírsky meter, je to najpresnejšia
metóda zistenia mier.
2. Pre zistenie presných telesných mier sa odmerajte v spodnom prádle, každá iná vrstva vám pridá viac na
obvode.
3. Obvod hrude meriame okolo chrbta cez najväčšiu časť svojho poprsia. Pomôžte si zrkadlom aby ste sa
ubezpečili že meter je v rovine.
4. Obvod pásu meriame v mieste Vášho pásu, keď neviete kde stačí sa len prehnúť do strany a ukáže sa Vám
vytvoria priehyby. Nezadržiavajte dych, nesťahujte brucho stojte voľne, ináč by vám nemusel odev sadnúť.
5. Obvod sedu meriame v najširšej časti bokov a najväčšej výstuplosti zadku. Nohy majte pri sebe. V tomto
prípade si tiež pomôžte zrkadlom aby ste videli že meter prechádza časťami skôr zmieňovanými.
6. Dĺžka nohavíc meriame od pása po zem alebo po časť po ktorú chceme mať nohavice. V tomto prípade
stojíme rovno s nohami pri sebe.
7. Dĺžka šiat meriame buď od ramien po zem + výška opätkov alebo od pása po zem + výška opätkov. Záleží
na strihu šiat alebo podľa priloženej tabuľky.

Na záver Vám chceme popriať príjemné nakupovanie na Fajnmoda.sk

