ROZMIARY
UŻYTECZNE RADY JAK DOBRAĆ WŁAŚCIWY ROZMIAR
NIE OPIERAJ SIĘ NA STANDARDOWYCH ROZMIARACH
Nigdy nie sugeruj się tym, że zawsze kupujesz rozmiar XL. Różne firmy oferują różne rozmiary i standardy. Jedyne, co powinno mieć
znaczenie, to obwód talii, klatki piersiowej lub bioder, podany w centymetrach lub calach.
ZAWSZE ZAOKRĄGLAJ WYNIK POMIARÓW WZWYŻ
Dokonuj pomiarów precyzyjnie, nie pozostawiaj dodatkowej przestrzeni. Ustalając rozmiary wzięliśmy pod uwagę swobodę
ruchów, zgodnie z wielkością i rodzajem odzieży. Jeśli preferujesz luźniejszy krój wybierz ubranie rozmiar większe. Zaokrąglaj wynik
pomiarów wzwyż, np. jeśli obwód talii wynosi 105, a oferujemy spodnie z obwodem 102 i 108, radzimy wybrać rozmiar 108, gdyż
większość ubrań firmy HILLMAN posiada system regulacji dla lepszego dopasowania i komfortu użytkowania.

ROZMIARY MĘSKIE

Talia

Wewn.długość
nogawki

Klatka piers.

ROZMIARY DAMSKIE

Talia

Wewn.długość
nogawki

Biodra
Biust

ROZMIARY CZAPEK

cale

ROZMIARY RĘKAWICZEK

cale

PRZELICZENIE NA ROZMIARY AMERYKAŃSKIE
Rozmiar części górnej
Rozmiar spodni
Rozmiar amerykański

TABELA ROZMIAROWA
UŻYTECZNE RADY JAK DOBRAĆ WŁAŚCIWY ROZMIAR
NIE OPIERAJ SIĘ NA STANDARDOWYCH ROZMIARACH
Nigdy nie sugeruj się tym, że zawsze kupujesz rozmiar XL. Różne firmy oferują różne rozmiary i standardy. Jedyne, co powinno mieć
znaczenie, to obwód talii, klatki piersiowej lub bioder, podane w centymetrach lub calach.
ZAWSZE ZAOKRĄGLAJ WYNIK POMIARÓW WZWYŻ
Dokonuj pomiarów precyzyjnie, nie pozostawiaj dodatkowej przestrzeni. Ustalając rozmiary wzięliśmy pod uwagę swobodę
ruchów, zgodnie z wielkością i rodzajem odzieży. Jeśli preferujesz luźniejszy krój wybierz ubranie rozmiar większe. Zaokrąglaj wynik
pomiarów wzwyż, np. jeśli obwód talii wynosi 105, a oferujemy spodnie z obwodem 102 i 108, radzimy wybrać rozmiar 108, gdyż
większość ubrań firmy HILLMAN posiada system regulacji dla lepszego dopasowania i komfortu użytkowania.

odzież górna
Obwód klatki piersiowej*
100cm
106cm
112cm
118cm
124cm
130cm
* pasuje na klatkę piersiową o obwodzie +/- 5 cm

spodnie
Talia**

Wewn.długość
nogawki
81 cm
83 cm
84 cm
85 cm
86 cm
87 cm

88 cm
94 cm
102 cm
110 cm
118 cm
126 cm
** można zmniejszyć o 5 cm lub zwiększyć o 2,5 cm

kapelusze i czapki
Obwód głowy
56 cm
58 cm
60 cm
62 cm

rękawiczki
Obwód dłoni
24 cm
27 cm
30 cm
33 cm

