
BELANGRIJKE MEETTIPS
1. Vraag iemand anders om uw maten op te nemen.

2. Neem uw maten op met strakke onderkleding aan.

3. Meet dicht tegen/om uw lichaam, maar zonder het meetlint zo strak aan te trekken dat uw

lichaam 'snijdt'.

4. Zorg er bij het meten van de binnenkant van uw been voor dat het meetlint goed strak staat.

A. Lichaamslengte
Bovenkant van het hoofd tot de voetzool

B. Borstomvang
Borstomvang, horizontaal op het breedste punt

C. Taille
Taillebreedte, horizontaal ter hoogte van de navel. Let op! Als u een grote buik heeft, is het beter om

de breedte van uw heupen te nemen om de juiste broekmaat te vinden.

Maar als u meet voor bijvoorbeeld een overall, moet u de taillemaat nemen.

D. Heupen
Heupbreedte, horizontaal op het breedste punt.

E. Binnenbeen
Kruis tot de voetzool. Een zeer belangrijke maat die ervoor zorgt dat de kniebeschermers op de juiste

hoogte zitten.



Ieder CE-gemarkeerd kledingstuk moet voorzien zijn van een label met een

pictogram die de maat en lichaamsmaten weergeeft van de persoon voor

wie het kledingstuk bedoeld is.

Dit betekent dus dat u altijd in het kledingstuk kunt kijken voor de maat.

OVER AANGEPASTE MATEN.
Snickers Workwear is continue bezig met het aanpassen van de maten om het CEN - het
Europese Comité voor Normalisatie, te volgen. Dit beteknt dat nieuwe producten 'een kleinere
pasvorm ' kunnen hebben vergeleken met de rest van de collectie. Deze nieuwe producten zijn
gemarkeerd met:Nieuwe pasvorm.

Snickers Workwear past continu zijn maten aan om in lijn te zijn met de CEN normen – het
Europese Comité voor normalisatie. Dit betekent dat nieuwe producten "een kleinere
pasvorm" kunnen hebben vergeleken met de rest van onze collectie. Deze nieuwe producten
zijn gemarkeerd met: Nieuwe pasvorm

De gouden regel aangaande de nieuwe aangepaste maten is om een maat groter te nemen dan
voorheen. Als u bijvoorbeeld vroeger maat 50 had, neem dan nu maat 52. Als "M" de perfecte maat
was voor u, neem dan nu maat "L" .

Volg onderstaande matentabellen om uw juiste nieuwe maat te vinden.

HEREN SHORTS

Regular

Oude maat

Nieuwe aangepaste maat

TOPS & FLEECE

Regular

Oude maat

Nieuwe aangepaste maat

Overeenkomstige maat


