VESTIDO
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Pedido: _____________
Cliente: _____________
Data:_____/____/_____

Tabela de Medidas

Dica: Coloque a fita métrica, sem nenhuma folga e sem apertar, exatamente nos pontos indicados do desenho. Verifique na tabela a
numeração de suas medidas e marque com um CIRCULO. Caso suas medidas não correspondam aos da tabela, escolha a
imediatamente superior. No caso de haver dois tamanhos para medir, sempre escolha o maior.
IMPORTANTE: Não rasurar a indicação do tamanho.
Observação: A escolha do tamanho é uma opção do usuário. Analise o quadro de medidas antes de fazer a escolha, portanto não
fazemos ajustes dos tamanhos de roupas prontas. É admissível a variação de 0,5 cm para mais ou menos nas medidas definidas
abaixo.
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Matricula:_________________

_____________________________________________________
Nome do funcionário

____________________________________________
Cliente/assinatura
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• INSTRUÇÕES:
A)Busto: passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob área mais saliente, o
numero encontrado divida por 2.
• B) Cintura: localize o ponto mais alto do osso do seu quadril e a parte inferior das
costelas. Logo depois coloque a fita métrica no local que fica no meio do caminho
entre esses dois, o mais estreito será sua cintura, o numero encontrado divida por 2.
• C) Quadril: O quadril fica na metade do glúteo. Certifique que a fita está na metade
do posterior, o numero encontrado divida por 2.
• D) Comprimento da manga curta: posicione seu braço na cintura, com a fita
métrica coloque da parte da junção do ombro até o braço.
• E) Comprimento do corpo: posicione a fita métrica do ombro até o comprimento
desejado
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“Foco na satisfação do cliente; Honestidade e respeito nas relações
em todos os níveis; Incentivo para o desenvolvimento pessoal e
profissional dos colaboradores; Comprometimento e credibilidade;
Qualidade no atendimento.”
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