
Maattabel model: Rains Parka Uniseks 

Maatvoering
Aangezien het merendeel van onze collectie uniseks is, is er een groter 
verschil tussen maten. Om deze reden zijn verschillende maten 
samengevoegd om een juiste indruk te geven. Daardoor bieden we de 
volgende maten aan: XXS/XS - XS/S - S/M - M/L - L/XL.
De maatvoering houdt er rekening mee dat een regenjas vaak over 
warme kleding wordt gedragen. Op elke productpagina staat vermeld 
hoe lang het model is en welke maat hij/zij draagt.
De hier vermelde afmetingen zijn lichaamsafmetingen, wat betekent dat 
je voor de grootste afmeting moet kiezen die je past.
Gebruik een meetlint om jezelf op te meten en de best passende maat te 
vinden voor onze taps toelopende Damesregenjassen of voor de 
klassieke, loszittende uniseks regenjassen.
Over het algemeen vallen de Uniseks regenjassen ruim en een halve 
maat groter dan normale kleding, terwijl de maat van Damesregenjassen 
overeenkomt met die van je normale kleding. Maten kunnen echter variëren, 
dus kies de meest comfortabele pasvorm aan de hand van de genoemde 
afmetingen.

Gids
1. De borstwijdte wordt gemeten rondom het grootste deel
2. De taille wordt gemeten rondom de natuurlijke middel
3. De heupwijdte wordt gemeten rondom het grootste deel
4. De armlengte is gemeten vanaf het midden van de achterkant van de 
nek tot de pols
5. De binnenbeenlengte wordt gemeten van het kruis tot de enkel

Maten model jas in cm. XXS/XS XS/S S/M M/L L/XL

Bovenwijdte 113 119 125 132 139

Onderkant/Heupwijdte 113 119 125 132 139

Schouder tot schouder 45,5 47 50 52 55

Mouwlengte 64 65,5 66,5 68,5 70,5

Lengte 106,5 108,5 110,5 112,5 115

Uniseks XXS/XS XS/S S/M M/L L/XL

1 Borst (cm) 80 — 85 86 — 91 92 — 97 98 — 103 104 — 109

2 Heupen (cm) 84 — 89 90 — 95 96 — 101 102 — 107 108 — 113

3 Armlengte (cm) 77 — 79 80 — 82 83 — 85 85 — 87 88 — 90


