
A CWORLD mérési útmutatója segítségével egyszerűen és gyorsan meghatározhatja, 
hogy milyen méretre készült sugárvédő ruházatra van szüksége

Kérjük töltse ki ezt az űrlapot az Ön által mért adatokkal.

A pontos mérés érdekében vegyen igénybe segítséget a mérések elvégzésekor, hogy a méretre 
készült sugárvédő ruházat megfelelően illeszkedjen

(1) Testmagasság.
Mérje meg teljes testmagasságát. 
Megjegyzés: Érdemes ismerni a mért személy testsúlyát is. 
 ____cm

(2) Kötényeknél: vállközéptől a térd aljáig
Az egész test védelmét biztosító kötényeket a vállakon viselik, és legalább térdhosszúságúak kell 
lenniük. (A térd azon testrészek közé tartozik, amelyek érzékenyek a sugárzásra.)
Egyenesen állva mérje meg a magasságát (hosszát) az egyik váll közepétől a térd aljáig. Fontos, 
hogy a méréshez egyenesen álljunk. (Egy kb. 180 cm magas személy számára ez kb. 120 cm)
Egyrészes kötény választása esetén ez a méret megadja a szükséges hosszméretet. 
 ____cm

Megjegyzés: a túl hosszú kötény viselése nem okozhat problémákat sugárvédelmi szempontból, 
csak megnövekedett súlyt jelent.

(3) Mellény-szoknya összeállításnál: vállközéptől csípő alá, illetve deréktól térd aljáig mérve.
Kétrészes összeállítás (mellény-szoknya szett) esetén még két méretadat fontos.
Álljon egyenesen a következő mérésekhez.
(3/A) Mellény: Először mérje meg magasságát (hosszát) az egyik váll közepétől körülbelül 5 cm-el a 
csípő alá, ez megadja a szükséges mellény hosszát.
____cm
(3/B) Szoknya: Ezután mérje meg magasságát (hosszát) a derekától a térd aljáig, ez megadja a 
szükséges szoknya hosszát.
____cm
Figyelem: A méretek meghatározásánál vegye figyelembe, hogy a mellény-szoknya összeállítás 
részeinek át kell fedniük egymást. Ha nem elég hosszúak a darabok, rés keletkezhet a mellény és a 
szoknya között amikor a viselője előrehajol, és ekkor a viselő dereka sugárvédelem nélkül maradhat.

Kérjük adja meg a következő adatokat a méretre készült sugárvédelmi termékhez:

(9)  Modellszám: ________

(10) Védelmi szint (mmPb): ________

(11) A termék színe: ________

(A szabványos termékadatokért kérjük tekintse meg a webshop adott oldalát)

(12) Nő illetve férfi számára készülne a termék? ________

Köszönjük az együttműködését.

Ha további kérdése van a méretekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal.

(4) Vállszélesség.
Leeresztett karokkal egyenesen állva, a hát legszélesebb részén válltól vállig mérve. 
 ____cm

(5) Mellkas – elöl és hátul.
Ennek az adatnak a meghatározásához külön kell megmérni a mellkast elöl és hátul.

(5/A) Hátul: mérje meg a hátát a mellkas legnagyobb szélességének magasságában, a test egyik 
oldalának középpontjától a másik oldal középpontjáig
 ____cm

(5/B) Elöl: mérje meg a mellkast a legnagyobb szélességénél, a test egyik oldalának középpontjától a 
másik oldal középpontjáig
 ____cm
Adja össze ezt a két adatot a mellméret meghatározásához.
____cm
Álljon egyenesen a mérés közben, és ne változtasson pozíciót a két mérés között.

(6) Derék.
Mérje meg a derékbőséget vízszintesen körben mérve. Sok esetben (főleg nőknél), de nem mindig, 
ez a felsőtest legkarcsúbb része.
 ____cm

(7) Csípő.
Mérje meg a csípő legszélesebb részének kerületét körben vízszintesen.
 ____cm

(8) Hónaljkerület.
Állva mérje meg a hónalj kerületét a váll tetejétől a hónalj aljáig és körben vissza.
Ez egy fontos adat, mert amennyiben a hónaljkerülete a köténynek túl nagy, előrehajláskor a test 
mellett a kötényen rés keletkezik és ezáltal sugárzásnak teheti ki a melleket, amely különösen 
veszélyes lehet.
 ____cm
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