MEETHANDLEIDING
Het geheim van goed passende werkkleding:
de juiste maat
D

Voor het bepalen van de juiste maat kun je gebruik maken van de meetinstructie
van HAVEP. Daarmee verzeker je je van een duidelijke systematiek van meten
en dus de keuze voor de juiste maatvoering. Op deze manier krijg je tevreden
werkkledingdragers.
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Neem contact op met je HAVEP Account Manager voor meer informatie.

A. Lichaamslengte
Verticaal gemeten van de kruin tot de vloer, zonder schoenen gemeten.
B. Halsomvang
Horizontaal gemeten omvang boven de halswervel en onder de adamsappel,
met twee vingers tussen het meetlint.
C. Schouderlengte
Gemeten vanaf de hals tot aan het einde van de schouder (schouderknobbel).
D. Mouwlengte
Lengtemaat bij licht gebogen arm, vanaf de schouderknobbel,
via de elleboog, tot aan de gewenste mouwlengte.
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E. Borstomvang
Horizontaal gemeten omtrek van het lichaam
op het punt van de borst met de grootste omvang.
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F. Tailleomvang
Horizontaal gemeten omtrek van het lichaam,
op het smalste deel tussen de borst en buik.
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G. Buikomvang
Horizontaal gemeten over punt van de buik met de grootste omvang,
meestal is dit over de navel.
H. Bandomvang
Gemeten over het punt waar normaal de band van de broek zit.
I. Heupomvang
Horizontaal gemeten omtrek van het lichaam om de heup,
over de billen gemeten.
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J. Dijbeenomvang
Horizontaal gemeten omvang van het dijbeen
op de plaats met de grootste omvang.
K. Zijlengte
Aan de zijkant verticaal gemeten langs het lichaam vanaf de band
van de broek tot aan de vloer, zonder schoenen gemeten.
L. Schrittlengte
Verticaal gemeten vanaf het kruis tot aan de vloer,
zonder schoenen gemeten.

14

MEETHANDLEIDING |

Verplicht in te vullen velden per model:
Overall/Am. overall/Bretelbroek/Bodybroek
Jas/Jack/Hemd/Blouse
Broek

: Alle maten
: A-B-C-D-E-F-G-H-I
: A-G-H-I-J-K-L

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.HAVEP.COM

