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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 13402-3:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 248 Textilie a textilní
výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2018 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13402-3:2013.

Ve srovnání s EN 13402-3:2013 byly provedeny následující změny:

–    nový název normy, který lépe odpovídá obsahu normy;

–    nový text předmětu normy, který lépe odpovídá obsahu normy;

–    omezení opakujících se údajů v celém textu;

–    dřívější příloha A byla vyjmuta, rozšířena a rozpracována v nové kapitole 5 Informace o velikosti
oděvu poskytnuté normalizovaným piktogramem s více příklady piktogramů;

–    byly vyjmuty tabulky 2, 3, 5, 7, 13, 14, 18, 19, 20, 27, 30, 37, 38;

–    všechny tabulky byly přeřazeny do nové přílohy A a rozděleny do oddílů; muži, ženy, děti, hlava,
ruka a chodidlo a písmenný kód;

–    byla vytvořena nová příloha A poskytující jasnější pohled na všechny tabulky a vysvětlující
příklady;

–    tabulky A.2, A.3, A.4, A.6 a A.8 pro muže a ženy byly aktualizovány podle nových statistických
měření/průzkumů v Belgii a Španělsku – za účelem poskytnout lepší pokrytí evropské populace.

EN 13402 Označování velikosti oblečení sestává z následujících částí:

–    Část 1: Pojmy, definice a postup měření tělesných rozměrů (ISO 3635:1981, modifikováno)

–    Část 2: Primární a sekundární rozměry

–    Část 3: Označování velikosti na etiketách na základě tělesných rozměrů a intervalů (tento
dokument).

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
V současné době je v celé Evropě používáno několik různých systémů pro označování velikostí oděvů
a označování na etiketách. Tato skutečnost je matoucí pro spotřebitele a vytváří neefektivitu napříč
dodavatelským řetězcem. Cílem (záměrem) je harmonizovat a zjednodušit označování velikostí oděvů
na etiketách ve prospěch spotřebitelů a průmyslu obecně.

Aby bylo možné určovat rozměry sériově vyráběných oděvů, je třeba definovat a určit tělesné
rozměry předpokládaných nositelů. Aby bylo označení velikosti oděvů jasné a viditelné, je současně
s rozsahy tělesných rozměrů předpokládaného nositele použit piktogram.

V tomto dokumentu jsou poskytnuty hodnoty a intervaly, které jsou uvedeny jako příklady podle
osvědčených zkušeností, a byly přizpůsobeny nejnovějším průzkumům zaměřeným na stanovení
velikostí, které byly provedeny v Belgii, Francii, Německu, Nizozemsku, Rumunsku, Španělsku
a Švédsku.



1 Předmět normy
Tato evropská norma popisuje flexibilní velikostní systém založený na tělesných rozměrech
a souvisící označování velikostí s použitím normalizovaných piktogramů na etiketách pro informování
spotřebitelů.

Příklady označování oděvů na etiketách normalizovaným piktogramem (viz EN 13402-1) jsou uvedeny
v kapitole 5
tohoto dokumentu.

V příloze A (informativní) jsou uvedeny příklady tabulek tělesných rozměrů a intervalů, které se mají
použít při sestavování velikostí oděvů pro muže, ženy, chlapce, dívky a děti.

Rozměry oděvů nejsou v tomto dokumentu obsaženy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


