
Xưởng may sản xuất áo phông, áo thun
chuyên dân văn phòng công sở

Ngoài việc tìm được xưởng may uy tín, chất lượng áo thun, áo phông ra thì bạn cần phải tìm hiểu về

cách đo may áo thun chuẩn nhấ để ra chiếc áo đẹp

Hồ CHí MINH, TâN BìNH, VIệT NAM, May 9, 2022 /EINPresswire.com/ -- Bảng thông số size đồng

phục áo thun cổ trụ nam là bảng size được công ty may mặc Dony nghiên cứu đưa ra để khách

hàng dễ dàng chọn lựa cho phù hợp với vóc dáng cơ thể.

Khi đặt may áo thun công sở nam, ngoài các chất liệu vải may đồng phục, kiểu dáng thì size áo

cũng là một yếu tố quan trọng mà bạn không nên bỏ qua. Nếu bạn đang phân vân không biết

cách chọn size áo thun như thế nào cho phù hợp thì hãy theo dõi bảng thông số size áo dưới đây

để chọn cho mình được chiếc áo vừa vặn với vóc dáng, tôn lên phong cách chỉn chu, thanh lịch

mỗi khi xuất hiện.

Để biết một chiếc áo thun có phù hợp với vóc dáng trong trường hợp bạn không thể thử trực tiếp

được sản phẩm, bạn cần phải nắm rõ được các số đo của cơ thể mình bao gồm số đo vòng ngực,

chiều dài lưng…

Thông thường, size quần áo theo chuẩn quốc tế sẽ bao gồm 5 kích cỡ từ nhỏ đến lớn là size S, M

, L , XL , XXL, XXXL. Tuy nhiên, với nhiều chàng trai Việt Nam, việc áp dụng những size quần áo

theo chuẩn quốc tế này sẽ có sự chênh lệch nhất định và không phải lúc nào bạn cũng lựa chọn

được chiếc áo phù hợp với vóc dáng của mình.

Do vậy, xưởng đặt may đồng phục Dony chúng tôi đưa ra bảng thông số dưới đây, các bạn dựa

vào số đo của cơ thể để chọn ra size dành cho những mẫu áo thun đồng phục đẹp cho riêng

mình nhé.

Để được tư vấn cụ thể hơn về nhu cầu của bạn các vấn đề liên quan đến áo thun, áo phông thì

bạn hãy liên hệ với DONY.VN để được tư vấn cụ thể, tận tình nhất nhé

Xem thêm các bài viết:

+ Bảng giá xưởng may áo thun văn phòng, nhà hàng in thêu logo thương hiệu

+ Cơ sở may gia công áo thun đồng phục tay dài form rộng có cổ đứng vải cá sấu giá rẻ

+ Bảng giá đặt may áo thun, áo phông trơn body cho nam chuẩn uy tín
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