
Таблиця розмірів одягу
Всі продукти, сертифіковані, мають широку розмірну сітку і ергономічний дизайн для максимального комфорту, довговічності і свободи пересування.

Позначення розміру відповідно до вимог, встановлених в ENISO 13688 діє до: 2013 (Захисний одяг-Загальні
Вимоги: заміна попереднього стандарту EN340) і визначені в таблиці нижче. Вимірювання в см.

Зверніть увагу, що показані вимірювання 
є розмірами тіла власника, а не 
фактичними розмірами одягу.

Розміри комбінезона зазвичай 
визначаються відповідно зросту тіла (A) і 
обхватом грудей (B), в той час як штани, 
також можуть мати розміри згідно із 
обхватом талії (Q).

Lakeland Super-B Style  
Комбінезон Lakeland CE використовує укладку - Super-Hair, яка складається з унікальної комбінації трьох функцій:

1. Трикомпонентний капюшон з конічною центральною панеллю. У той час як деякі предмети одягу складаються 
з двох частин, капюшон Super-B складається з 3. Крім того, центральна панель звужена до точок спереду і 
ззаду. Це створює набагато більш округлу тривимірну форму, яка краще підходить для голови, більш ефективно 
прилягає до респіраторних масок даючи велику свободу пересування

2. Вставні рукава. У той час як більшість європейських предметів одягу використовують більш дешевий дизайн • крило 
кажана, в якому тіло утворює діагональне з'єднання з рукою, малюнок Super-B використовує вставні рукава, в яких одяг 
більш точно повторює форму тіла. Це забезпечує більшу свободу рухів. і зменшує тягу на рукавах і промежини, коли 
користувач тягнеться вгору, тим самим покращуючи комфорт і довговічність і усуваючи необхідність в петлях для 
великого пальця.

3. Промежина. Одяг так само сильна, як і її шви, але в місцях де зустрічаються чотири шви, завжди є найслабшим місцем. 
Костюми мають ластовідние вставку в формі ромба. Це створює більш тривимірну форму, надаючи велику свободу і 
розподіляючи навантаження, тим самим підвищуючи довговічність.

Розмір A B c 
Маркування Зріст Обхват 

грудей 
Обхват 
талії 

s 164-170 84-92 82-88 

M 170-176 92-100 88-94 

L 176-182 100-108 94-100 

XL 182-188 108-116 100-106 

2XL 189-194 116-124 106-112 

3XL 194-200 124-132 112-114 

Унікальна комбінація цих трьох елементів у стилі Super-B робить одяг Lakeland 
одним з найбільш ергономічних в світі з чудовим комфортом, довговічністю і 
свободою пересування.
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