
Dámské – Horní díly  LS-12 

 
Důležité informace při rozhodování velikosti: 

Pro stanovení správné velikosti horních dílů se řiďte obvodem hrudníku. 
Výška postavy je pouze doplňující údaj. Pokud se hodnota nachází na hranici 
velikostí, zvolte raději větší velikost. Informace o původní velikosti je orientační. 
Doporučujeme stanovit správnou velikost na základě aktuálních tělesných rozměrů. 
  

PŘÍKLAD:  
Žena měřící 176 cm s obvodem hrudníku 110 cm a obvodem boků 106 cm by měla 
zvolit velikost 6 pro horní díly a velikost 5 pro kalhoty. 
  

V případě, že vaše tvary neodpovídají našim tabulkám, kontaktujte nás, rádi vám s výběrem velikosti pomůžeme. 

    Velikost 1 2 3 4 5 6 

B   Obvod hrudníku (cm) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-106 106-114 

A   Výška postavy (cm) 156-160 160-164 164-168 168-172 172-180 180-184 

C   Obvod pasu (cm) 64-68 68-72 72-76 76-80 80-88 88-96 

D   Obvod boků (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-110 110-118 

        

  

Dámské – Kalhoty  LS-62 

 
Důležité informace při rozhodování velikosti: 

Pro stanovení správné velikosti kalhot se řiďte obvodem boků. 
Výška postavy je pouze doplňující údaj. Většina kalhot je vyrobena z velmi 
elastických materiálů a střihy jsou navrženy tak, aby dobře obepínaly postavu. 
Informace o původní velikosti je orientační. Doporučujeme stanovit správnou 
velikost na základě aktuálních tělesných rozměrů. 
  

PŘÍKLAD:  
Žena měřící 176 cm s obvodem hrudníku 110 cm a obvodem boků 106 cm by měla 
zvolit velikost 6 pro horní díly a velikost 5 pro kalhoty. 

  

V případě, že vaše tvary neodpovídají našim tabulkám, kontaktujte nás, rádi vám s výběrem velikosti pomůžeme. 

    Velikost 1 2 3 4 5 6 

D   Obvod boků (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-110 110-118 

A   Výška postavy (cm) 156-160 160-164 164-168 168-172 172-180 180-184 

B   Obvod hrudníku (cm) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-106 106-114 

C   Obvod pasu (cm) 64-68 68-72 72-76 76-80 80-88 88-96 



Pánské – Horní díly  MS-12 

 
Důležité informace při rozhodování velikosti: 

Pro stanovení správné velikosti horních dílů se řiďte obvodem hrudníku. Výška 
postavy je pouze doplňující údaj. Pokud se hodnota nachází na hranici velikostí, zvolte 
raději větší velikost. Informace o původní velikosti je orientační. Doporučujeme 
stanovit správnou velikost na základě aktuálních tělesných rozměrů. 
  

  

V případě, že vaše tvary neodpovídají našim tabulkám, kontaktujte nás, rádi vám s 
výběrem velikosti pomůžeme. 

    Velikost 1 2 3 4 5 6 7 8 

B   Obvod hrudníku (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-112 112-120 120-128 

A   Výška postavy (cm) 160-165 165-170 170-175 175-180 180-185 185-195 195-200 195-200 

C   Obvod pasu (cm) 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-100 100-108 108-116 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pánské – Kalhoty  MS-63 

 
Důležité informace při rozhodování velikosti: 

Pro stanovení správné velikosti kalhot se řiďte obvodem boků. Výška postavy je pouze doplňující údaj. U větších velikostí 
horního dílu je zpravidla velikost kalhot menší. Většina kalhot je vyrobena z velmi elastických materiálů a střihy jsou 
navrženy tak, aby dobře obepínaly postavu. Informace o původní velikosti je orientační. Doporučujeme stanovit správnou 
velikost na základě aktuálních tělesných rozměrů. 
  

PŘÍKLAD:  
Muž měřící 180 cm a vážící 76 kg s obvodem hrudníku 103 cm a 85 cm v pase by měl volit velikost 5 pro horní díly a 
velikost 4 pro kalhoty. 
  

V případě, že vaše tvary neodpovídají našim tabulkám, kontaktujte nás, rádi vám s výběrem velikosti pomůžeme. 

    Velikost 1 2 3 4 5 6 7 8 

D   Obvod boků (cm) 85-89 89-93 93-97 97-101 101-105 105-113 113-121 121-129 

A   Výška postavy (cm) 160-165 165-170 170-175 175-180 180-185 185-195 195-200 195-200 

C   Obvod pasu (cm) 72-76 76-78 80-84 84-88 88-92 92-100 100-108 108-116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dětské – Horní díly  JS-01 

 
Důležité informace při rozhodování velikosti: 

Pro stanovení správné velikosti horních dílů se řiďte výškou postavy dítěte. 
V případě, že obvod hrudníku dítěte je větší, než je velikosti stanovená podle výšky 
postavy, zvolte větší velikost podle obvodu hrudníku. 
  

V případě, že vaše tvary neodpovídají našim tabulkám, kontaktujte nás, rádi vám s 
výběrem velikosti pomůžeme. 

  

    Velikost 110 122 134 146 158 

A   Výška postavy (cm) 104-116 116-128 128-140 140-152 152-161 

B   Obvod hrudníku (cm) 56-60 60-64 64-68 68-72 72-78 

C   Obvod pasu (cm) 53-55 55-57 57-61 61-65 65-69 

  

 

 


