
Casacos, coletes e camisas

Tamanho S M L XL 2XL

A Contorno do peito (cm) 92 100 104 112 116

A Contorno do peito (pol.) 36 39,5 41 44 45,5

E Comprimento das pernas (cm) 82 90

E Comprimento das pernas (pol., calças de ganga) 32 35

Sapatos baixos e botas

Tamanho  

EU 40 41 42 43 44 45 46

UK 6½ 7 8 9 10 10½ 11

Calças e calções

Tamanho C46           C47 C48 C49 C50 C51 C52 C54 C56 C58

K/L Largura do cós (cm) 78 80,5 83 85,5 88 90,5 93 98 103 108

K/L Largura do cós (pol., tamanho calças de ganga) 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42

 Contorno do peito:  
Coloque a fita métrica na horizontal sobre a parte mais larga do peito. 
É usado em casacos/conjuntos de calças e casacos. Exemplo: se a 
sua medida à volta do peito for 102 cm, escolha um casaco de 104 cm 
(opte sempre pelo número seguinte). Se usar um pullover por baixo 
do casaco escolha um número acima, ou seja. 112 cm.

 Contorno da cintura baixa e normal:
Coloque a fita métrica na horizontal à volta da cintura. 

Contorno das ancas:
Coloque a fita métrica na horizontal à volta da anca. 

 Comprimento das pernas:
Meça sem sapatos desde as entrepernas até ao chão. 
Normal 82 cm (32"), comprido 90 cm (35"). 

Vestuário à medida
Tem de ter em conta os seguintes pontos:

Nas calças, o comprimento das pernas E é combinado com o tamanho de confeção; 
comprimento das pernas E=82 e largura do cós K/L=78 corresponde p. ex. ao tamanho combinado 82C46
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Vestuário à medida – 
tem de ter em conta os seguintes pontos:

Casaco térmico para o exterior  
para o trabalho e os tempos livres

Casaco Heat+ 10,8 Volt Professional Versão para mulher

XS S M L XL

A Contorno do peito em cm 78 84 90 96 102

B Altura / comprimento das costas em cm 72 73 73 75 76

C Comprimento dos braços em cm 59 60 61 62 63

Casaco Heat+ 10,8 Volt Professional Versão para homem

S M L XL XXL 3XL

A Contorno do peito em cm 92 100 104 112 116 124

B Altura / comprimento das costas em cm 73 74 76 76 80 80

C Comprimento dos braços em cm 64 65 66 67 68 70

A Contorno do peito: Coloque a fita métrica na horizontal 
sobre a parte mais larga do peito. Exemplo: se a sua me-
dida à volta do peito for 102 cm, escolha um casaco de 
106 cm (opte sempre pelo número seguinte). Se usar um 
pullover por baixo do casaco escolha um número acima, 
ou seja, um casaco com contorno de peito de 112 cm.

B Altura / comprimento das costas: Coloque a fita métrica 
na vertical da nunca até ao cóccix.

C Comprimento dos braços: Coloque a fita métrica do 
pulso até ao ombro.


