


Pesuohje
•Pesulämpötila enintään 60 °C,
farkkuessuissa suositus 40 °C värin 

pysyvyyden kannalta
•Valkaisu kielletty
•Rumpukuivaus matalalla lämpötilalla 
sallittu
•Silitys enintään 110 °C

Materiaali
•Työvaatekangas, Öko-Tex-Standardi 100
•Sininen ja musta denim: 100 % puuvilla
•Muut värit: 65 % polyesteri / 35 % puuvilla
•Nyörin materiaali: 100% polyesteri

ESSU-JARGEAU
64,45 € (alv 0 %)

Essun malli ja kangas
Tämä essu on enemmän kuin pelkkä essu. Työasuna tämä on 
täydellinen. Voit työskennellä koko päivän sillä essun ulkonäköön ja 
malliin on panostettu muotolaskoksilla ja mallilla. Ryhdikäs laadukas 
ja kestävä kangas joka säilyttää hyvin värinsä lisää tyylikästä ilmettä. 

Essu kuivuu nopeasti ja on valmis käyttöön seuraavana päivänä eikä 
välttämättä vaadi silitystä. Käytössä on Öko-Tex 100 -standardilla 
varustettu kangas jolloin kankaassa ei ole haitallisia torjunta-aine-, 
raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä. Vaatii asettelun päälle, sen 
jälkeen toimii täydellisenä työasuna koko päivän.

Yhden koon essu. Essussa nyörit kulkevat selästä ristiin eivätkä paina 
niskaa. Nyörit kiristetään itselle sopiviksi. Mikäli nyörit ovat liian 
pitkät, voidaan ne katkaista itselle sopiviksi ja keveysti polttaa päät 
jolloin eivät purkaannu. Nyörit voidaan solmia joko taakse tai eteen 
rusetilla. Hihnat menevät rusetille eteen n. L kokoa käyttävälle asti. 
Pienet laskokset edessä alhaalla. Rintojen kohdalla muotolaskokset. 
Kaksi isoa etutaskua. Essussa on astetta syvemmät taskut verrattuna 
mekkoon tai hameeseen.

Kuvan malli on 165 cm pitkä ja hänellä on päällä yhden koon essu.

Koko ja värit
Essun korkeus 85 cm sekä leveys 85 cm. Kustomointi-palvelun 
kautta mahdollista muuttaa essun korkeutta tai lisätä nyörin 
pituutta Värivaihtoehtoja on useita sekä kankaissa että nyöreissä. 



Pesuohje
•Pesulämpötila enintään 60 °C,
farkkuessuissa suositus 40 °C värin 

pysyvyyden kannalta
•Valkaisu kielletty
•Rumpukuivaus matalalla lämpötilalla 
sallittu
•Silitys enintään 110 °C

Materiaali
•Työvaatekangas, Öko-Tex-Standardi 100
•Sininen ja musta denim: 100 % puuvilla
•Muut värit: 65 % polyesteri / 35 % puuvilla
•Nyörin materiaali: 100% polyesteri

ESSU-ATEENA
64,45 € (alv 0 %)

Essun ulkoasu ja kangas
Tämä essu on enemmän kuin pelkkä essu. Pitkäikäinen, 
helppohoitoinen, kestävä ja nopeasti kuivuva kangas on 
ihanteellinen työvaate. Tämä päällä voit työskennellä koko päivän 
sillä essun ulkonäköön ja malliin on panostettu muotolaskoksilla ja 
mallilla. Tämän essun saat nopeasti päälle ja pois.

Materiaalina laadukkaan ryhdikäs ja helppokäyttöinen 
työvaatekangas joka kuivuu nopeasti. Öko-Tex 100 -standardilla 
varustettu kangas jolloin kankaassa ei ole haitallisia torjunta-aine-, 
raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä.

Kauniisti istuva yhden koon essu. Essussa niskan taakse solmitaan 
rusetti. Vyötärölle solmittavat nyörit kiristetään itselle sopiviksi. 
Mikäli nyörit ovat liian pitkät, voidaan ne katkaista itselle sopiviksi ja 
kevyesti polttaa päät jolloin eivät purkaannu. Nyörit voidaan solmia 
joko taakse tai eteen/ sivuun rusetilla. Ne menevät rusetille eteen n. 
L kokoa käyttävälle asti. Pienet laskokset edessä alhaalla. Rintojen 
kohdalla muotolaskokset. Kaksi isoa etutaskua. Essussa on astetta 
syvemmät taskut verrattuna mekkoon tai hameeseen.

Kuvan malli on 165 cm pitkä ja hänellä on päällä yhden koon essu. 
Kustomointi-palvelun kautta mahdollista muuttaa essun korkeutta 
tai lisätä nyörin pituutta.

Koko ja värit
Essun korkeus 85 cm sekä leveys 85 cm. Kustomointipalvelun kautta 
on mahdollista muuttaa essun korkeutta tai lisätä nyörin pituutta. 
Värivaihtoehtoja on useita sekä kankaissa että nyöreissä. 



Pesuohje
•Pesulämpötila enintään 60 °C,
farkkuessuissa suositus 40 °C värin 

pysyvyyden kannalta
•Valkaisu kielletty
•Rumpukuivaus matalalla lämpötilalla 
sallittu
•Silitys enintään 110 °C

Materiaali
•Työvaatekangas, Öko-Tex-Standardi 
100
•Sininen ja musta denim: 100 % 
puuvilla
•Muut värit: 65 % polyesteri / 35 % 
puuvilla
•Nyörin materiaali: 100% polyesteri

ESSU-KIURUVESI
64,45 € (alv 0 %)
Essun ulkoasu ja kangas
Univormun essu päällä voit työskennellä koko päivän sillä essun 
ulkonäköön ja malliin on panostettu muotolaskoksilla ja mallilla. 
Pitkäikäinen, helppohoitoinen, kestävä ja nopeasti kuivuva kangas on 
ihanteellinen työvaate. Ryhdikäs kangas lisää ilmettä. 

Tämä essu toimii muista Univormun essuista poiketen myös näppäränä 
puoliessuna jolloin yläosan voi taittaa piiloon vyötärölle kaksinkertaisesti. 

Essun saat nopeasti päälle ja pois. Työessua essua pystyy helposti 
säätämään sopivan kokoiseksi. Kiristettävä nyöri kulkee niskan takaa 
sekä kainaloiden alta nyörikujissa. Vyötärölle solmittavat nyörit 
kiristetään itselle sopiviksi. Mikäli koet että nyörit ovat liian pitkät, 
voidaan ne katkaista itselle sopiviksi ja kevyesti polttaa päät jolloin eivät 
purkaannu. Nyörit voidaan solmia joko taakse, kieputtaa 
vartalonympärille ja solmia taakse tai solmia eteen rusetilla. Pienet 
laskokset edessä alhaalla. Rintojen kohdalla muotolaskokset. Kaksi isoa 
etutaskua.

Helppokäyttöinen työvaatekangas joka kuivuu nopeasti. Öko-Tex 100 -
standardilla varustettu kangas, jolloin kankaassa ei ole haitallisia 
torjunta-aine-, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä.

Yhden koon essu. Nyörit menevät rusetille eteen n. L kokoa käyttävälle 
asti. Essu on Univormu essuista lyhyin malli.  Kuvan malli (vas.) on 160 cm 
pitkä.

Koko ja värit
Essun korkeus 80 cm sekä leveys 85 cm. Kustomointipalvelun kautta on 
mahdollista muuttaa essun korkeutta tai lisätä nyörin pituutta. 
Värivaihtoehtoja on useita sekä kankaissa että nyöreissä. 



NYÖRIVAIHTOEHDOT JARGEAU, ATEENA JA 
KIURUVESI ESSUUN
• Essuun voi valita kankaan värin lisäksi eri väriset 

nyörit. 

• Nyörien materiaali 100 % polyesteri

• Värivaihtoehdot:

✓ Musta

✓ Keltainen

✓ Vaaleanpunainen

✓ Kirkkaan punainen



Pesuohje
•Pesulämpötila enintään 60 °C,
farkkuessuissa suositus 40 °C 

värin pysyvyyden kannalta
•Valkaisu kielletty
•Rumpukuivaus matalalla 
lämpötilalla sallittu
•Silitys enintään 110 °C

Materiaali
•Työvaatekangas, Öko-Tex-Standardi 100
•Sininen ja musta denim: 100 % puuvilla
•Muut värit: 65 % polyesteri / 35 % puuvilla
•Nyörin materiaali: 100% puuvilla

ESSU-PARIISI
67,85 € (alv 0 %)

Essun ulkoasu ja kangas
Jokainen Univormun työasu on tehty kestämään käyttöä. Tämä 
essu toimii mainiosti työvaatteena, sillä essu on tyylikkään 
ryhdikäs ja sen istuvuuteen sekä ulkonäköön on kiinnitetty 
huomiota erilaisilla muotolaskoksilla. Essussa on kaksi tilavaa 
taskua. 

100 % puuvillaa olevat nyörit ovat vaihdettavat, joka tekee essusta 
ekologisemman vaihtoehdon. Mikäli nyörit suttaantuvat käytössä 
mutta essu on muuten hyvässä kunnossa, et tarvitse uutta essua, 
nyörejä on mahdollista hankkia myös erikseen. 

Nopeasti kuivuva ja kestävä kangaslaatu tekevät tästä essusta 
miellyttävän pitkäaikaisen kumppanin. Käytössä on Öko-Tex 100 -
standardilla varustettu kangas, jolloin kankaassa ei ole haitallisia 
torjunta-aine-, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä. 

Essussa nyörit kulkevat selästä ristiin eivätkä paina niskaa. Nyörit 
kiinnitetään farkkunapeilla ja ovat helposti vaihdettavissa. Essun 
toimiessa työasuna ulkonäköä on mahdollista muuttaa erivärisillä 
nyöreillä. Voit itse kustomoida sinulle mieleisen väriyhdistelmän. 
Nyörit menevät vyötärön ympäri noin L kokoa käyttävälle asti, 
jolloin rusetin voi tehdä myös essun sivuun tai eteen. Essussa on 
pienet laskokset edessä alhaalla. Rintojen kohdalla 
muotolaskokset. Essussa on syvät taskut. 

Koko ja värit
Essun korkeus on 83 cm sekä leveys 79 cm. Kuvan malli on 162 cm 
pitkä. Kustomointipalvelun kautta on mahdollista muuttaa essun 
korkeutta. Värivaihtoehtoja on useita sekä kankaissa että 
nyöreissä. 



NYÖRIVAIHTOEHDOT PARIISI-ESSUUN
• Pariisi-essuun voit valita puuvillaiset nyörit kolmesta 

eri vaihtoehdosta

• Nyörit ovat ekologisesti vaihdettavat

• Niitä voi hankkia essun nyörejä jälkikäteen lisää 
suoraan verkkokaupasta

• Värivaihtoehdot:

✓ Musta

✓ Vihreä

✓ Beige



Pesuohje
•Pesulämpötila enintään 60 °C,
farkkuessuissa suositus 40 °C värin 

pysyvyyden kannalta
•Valkaisu kielletty
•Rumpukuivaus matalalla lämpötilalla sallittu
•Silitys enintään 110 °C

Materiaali
•Työvaatekangas, Öko-Tex-Standardi 100
•Sininen ja musta denim: 100 % puuvilla
•Muut värit: 65 % polyesteri / 35 % puuvilla

TARVIKEVYÖ-KARJALA
64,45 € (alv 0 %)

Tietoa tarvikevyöstä
Univormun tarvikevyössä saat kevyet tavarat kulkemaan 
mukanasi työskentelyn aikana. Tarvikevyössä on 7 taskua 
joista 3 taskuista on isoja ja syviä. Käytössä olevat kevyet 
pienet tavarat on helppo pitää työskentelyn aikana 
mukana. Tämän voit pitää päälläsi koko päivän sillä 
ulkonäköön ja malliin on panostettu muotolaskoksilla ja 
mallilla. Ryhdikäs kangas lisää ilmettä.

Materiaalina laadukkaan ryhdikäs, kestävä ja 
helppokäyttöinen työvaatekangas joka kuivuu nopeasti. 
Öko-Tex 100 -standardilla varustettu kangas jolloin 
kankaassa ei ole haitallisia torjunta-aine-, raskasmetalli- tai 
formaldehydijäämiä

Koko ja värit
Tämä on yhdenkoon tarvikevyö. Tämän vyön saat nopeasti 
päälle ja pois näppärällä pistolukolla ja hihna on helposti 
säädettävissä omalle pituudelle. Mikäli koet että hihna on 
liian pitkä, voi hihnan katkaista lyhyemmäksi itselle 
sopivaan pituuteen ja kevyesti polttaa päät jolloin eivät 
purkaannu. Värivaihtoehtoja on monia.

•ONE-SIZE: 42,5 x 28,5 cm
•Ympärysmitta: max. 113cm, kustomoinnin kautta 
mahdollista saada lisää pituutta
•Taskujen lukumäärä: 7 kpl josta 3 kpl syviä taskuja. 
Keskimmäinen tasku ”kengurupussi” suurin (mitat 17 x 24 
cm). 



Pesuohje
•Pesulämpötila enintään 60 °C,
farkussa suositus 40 °C värin pysyvyyden 

kannalta
•Valkaisu kielletty
•Rumpukuivaus matalalla lämpötilalla 
sallittu
•Silitys enintään 110 °C
•Pestävä nurinpäin käännettynä

Materiaali
•Työvaatekangas, Öko-Tex-Standardi 100
•65 % polyesteri / 35 % puuvilla
•200 gr/m2

MEKKO-USTER
117,66 € (alv 0 %)

Tietoa mekon materiaalista ja yksityiskohdista
Helppohoitoinen kestävästä työvaatekankaasta tehty mekko 
joka kestää käyttöä niin kankaan kuin ompelunkin puolesta. 
Materiaaliltaan työasun kangas on ryhdikäs sekä 
helppokäyttöinen -nopeasti kuivuva kangas joka ei hiosta. Voit 
ripustaa tämän illalla henkarille pesun jälkeen kuivumaan ja 
aamulla laittaa päälle ilman silitystä. 

Öko-Tex 100 -standardin saanut kangas jolloin kankaassa ei ole 
haitallisia torjunta-aine-, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä.
Vetoketjullinen malli, vetoketjun saa avattua ylhäältä sekä 
alhaalta. V-mallinen pääntie sekä kaksi isoa taskua. Kiristysnyöri 
vyötäröllä. Nyöri solmitaan itselle sopivalle kireydelle solmulla 
mekon sisäpuolelta. Kiristysnyöristä mahdollista säätää erikseen 
selänpuoleista kiristystä sekä kiristystä edestä. 

Mekon malli toimii hyvin monelle eri vartalotyypille. Mekko vaatii 
alleen paidan, kainaloaukot väljät. Pienet laskokset edessä 
alhaalla. Rintojen kohdalla muotolaskokset.

Koot ja värit
Kuvan tumma malli on 165 cm pitkä, hänellä on päällään koko S 
pituudella 95 cm.
Kaikki Univormut ovat kustomoitavissa ja niihin on saatavissa 
logo. 



Pesuohje
•Pesulämpötila enintään 60 °C,
farkussa suositus 40 °C värin pysyvyyden 

kannalta
•Valkaisu kielletty
•Rumpukuivaus matalalla lämpötilalla 
sallittu
•Silitys enintään 110 °C
•Pestävä nurinpäin käännettynä

Materiaali
•Työvaatekangas, Öko-Tex-Standardi 100
•65 % polyesteri / 35 % puuvilla
•200 gr/m2

MEKKO-LONTOO
117,66 € (alv 0 %)

Tietoa mekon materiaalista ja yksityiskohdista
Helppohoitoinen kestävästä työvaatekankaasta tehty mekko 
joka kestää käyttöä niin kankaan kuin ompelunkin puolesta.

Materiaaliltaan työasun kangas on ryhdikäs sekä 
helppokäyttöinen -nopeasti kuivuva kangas joka ei hiosta. Voit 
ripustaa tämän illalla henkarille pesun jälkeen kuivumaan ja 
aamulla laittaa päälle ilman silitystä. 

Öko-Tex 100 -standardin saanut kangas jolloin kankaassa ei ole 
haitallisia torjunta-aine-, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä.
Vetoketjullinen malli jossa vetoketjun saa avattua ylhäältä sekä 
alhaalta. Työmekossa on isot taskut sekä pyöreä pääntie. 
Kiristysnyöri ulkopuolella vyötäröllä. Nyöri solmitaan itselle 
sopivalle kireydelle solmulla. Kiristysnyöristä mahdollista säätää 
erikseen selänpuoleista kiristystä sekä kiristystä edestä jolloin 
jokaiselle saadaan sopiva istuvuus.

Mekon malli toimii hyvin monelle eri vartalotyypille. Mekko 
vaatii alleen paidan, sillä kainaloaukot ovat väljät. Pienet 
laskokset edessä alhaalla. Rintojen kohdalla muotolaskokset. 
Kaksi isoa etutaskua.

Koot ja kustomointi
Kuvan tumma malli on 165 cm pitkä, hänellä on päällään koko S 
pituudella 95 cm. Kuvan vaalea malli on 169 cm pitkä, hänellä on 
päällään koko S pituudella 100 cm. Kaikki Univormut ovat 
kustomoitavissa ja niihin on saatavissa logo. 



Oma pituus Mekon 
suosituspituus

alle 166 cm 95 cm

166 – 171 cm 100 cm

172 cm-> 105 cm

Koko
Mekon 
pituus 
95 cm

Mekon 
pituus 
100 cm

Mekon 
pituus 
105 cm

S x

M x x

L x x

XL x x

XXL x

3XL x

Jos et löytänyt oikean kokoista mekkoa, ota yhteyttä nora@univormu.fi, voimme kustomoida sinulle 
sopivan koon!

Näin valitset oikean koon Uster ja Lontoo-mekkoon
Alla olevien ohjeiden avulla saat valittua itsellesi sopivan koon:
Mittaathan TARKASTI ohjeiden mukaan. Univormun tuotteet tehdään tilauksesta eikä 
niiden leveyksiä tai pituuksia voida jälkikäteen muuttaa. Huomioithan, että tilauksesta 
tehdyllä työvaatteella ei ole palautusoikeutta mikäli on valinnut itselleen väärän koon.

1.Mittaa rinnanympärys (RY) sekä lantion ympärys (LY). Ota mitat alusvaatteiden päältä
•RY = rinnanympärys mitataan rinnan leveimmältä kohdalta
•LY = lantionympärys mitataan lantion leveimmältä kohdalta pakaroiden päältä
Molemmat mitat ovat tärkeitä. Liian tiukka rinnanympärys tekee mekosta ahtaan tuntuisen. 
Oikean rinnanympäryksen mukaan mekko saadaan kauniisti istuvaksi. Lantionympäryksellä 
pystytään vaikuttamaan myös mekon kapeuteen vyötäröllä.

2. Valitse sopiva pituus
Mekon pituudessa kannattaa miettiä omaa työnkuvaa. Mikäli olet esim. 171 cm pitkä ja 
joudut työssäsi kyykistelemään / kurkottelemaan paljon, kannattaa harkita myös seuraavaa 
pituutta 105 cm vaikka suosituspituus onkin 100 cm.
Alla näet saatavilla olevat pituudet mekoista:

Mekon 
koko

S M L XL XXL 3XL

Oma RY < 88 89 – 94 95 – 100
101 –
106

107 –
112

113 –
116

Oma LY < 102
103 –
108

109 –
114

115 –
120

121 –
126

127 –
132

mailto:nora@univormu.fi


Pesuohje
•Pesulämpötila enintään 60 °C,
farkussa suositus 40 °C värin pysyvyyden 

kannalta
•Valkaisu kielletty
•Rumpukuivaus matalalla lämpötilalla 
sallittu
•Silitys enintään 110 °C
•Pestävä nurinpäin käännettynä

Materiaali
•Työvaatekangas, Öko-Tex-Standardi 100
•65 % polyesteri / 35 % puuvilla
•200 gr/m2

MEKKO-NAANTALI
117,66 € (alv 0 %)

Tietoa mekon materiaalista ja yksityiskohdista
Helppohoitoinen kestävästä työvaatekankaasta tehty mekko, 
joka kestää käyttöä niin kankaan kuin ompelunkin puolesta. 

Materiaaliltaan naisten työvaate on ominaisuuksiltaan on 
ryhdikäs sekä helppokäyttöinen -nopeasti kuivuva kangas joka 
ei hiosta. Voit ripustaa tämän illalla henkarille pesun jälkeen 
kuivumaan ja aamulla laittaa päälle ilman silitystä. Öko-Tex 100 -
standardin saanut kangas, jolloin kankaassa ei ole haitallisia 
torjunta-aine-, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä.

Naisten työvaatemekossa on O-mallinen pääntie sekä kaksi isoa 
piilossa olevaa sivutaskua. Helma pitenee ja kaareutuu pyöreästi 
taakse. Mekossa oleva vetoketju aukeaa sekä ylhäältä että 
alhaalta. Mekon sisäpuolella olevalla kiristysnyörillä säädetään 
mekko itselle istuvaksi. Liivimekossa on pienet laskokset edessä 
alhaalla. Rintojen kohdalla on muotolaskokset lisäämässä 
istuvuutta. Mekon malli toimii hyvin monelle eri vartalotyypille. 
Mekko on kaarevan helmansa vuoksi Univormun mekoista 
”kaikkein mekkomaisin” eikä tarvitse kesäkuumalla alle 
legginsejä.

Koot ja kustomointi
Kuvan malli on 162 cm pitkä, hänellä on päällään koko S 
pituudella 95 cm. Kaikki Univormut ovat kustomoitavissa ja 
niihin on saatavissa logo. 



Oma pituus Mekon 
suosituspituus

alle 166 cm 95 cm

166 – 171 cm 100 cm

172 cm-> 105 cm

Jos et löytänyt oikean kokoista mekkoa, ota 
yhteyttä nora@univormu.fi, voimme kustomoida sinulle 
sopivan koon!

Näin valitset oikean koon Naantali-mekkoon
Alla olevien ohjeiden avulla saat valittua itsellesi sopivan koon:
Mittaathan TARKASTI ohjeiden mukaan. Univormun tuotteet tehdään tilauksesta eikä 
niiden leveyksiä tai pituuksia voida jälkikäteen muuttaa. Huomioithan, että tilauksesta 
tehdyllä työvaatteella ei ole palautusoikeutta mikäli on valinnut itselleen väärän koon.

1.Mittaa rinnanympärys (RY) sekä lantion ympärys (LY). Ota mitat alusvaatteiden päältä
•RY = rinnanympärys mitataan rinnan leveimmältä kohdalta
•LY = lantionympärys mitataan lantion leveimmältä kohdalta pakaroiden päältä
Molemmat mitat ovat tärkeitä. Liian tiukka rinnanympärys tekee mekosta ahtaan tuntuisen. 
Oikean rinnanympäryksen mukaan mekko saadaan kauniisti istuvaksi. Lantionympäryksellä 
pystytään vaikuttamaan myös mekon kapeuteen vyötäröllä.

2. Valitse sopiva pituus
Mekon pituudessa kannattaa miettiä omaa työnkuvaa. Mikäli olet esim. 171 cm pitkä ja 
joudut työssäsi kyykistelemään / kurkottelemaan paljon, kannattaa harkita myös seuraavaa 
pituutta 105 cm vaikka 
suosituspituus onkin 100 cm.
Alla näet saatavilla olevat pituudet mekoista:

Mekon 
koko

XS S M L XL XXL 3XL

Oma RY < 86 86 – 91 92 – 97
98 –
103

104 –
109

110 –
115

116 –
121

Oma LY < 104 < 110 < 115 < 119 < 123 < 127 < 131

Koko Mekon pituus 95 
cm

Mekon pituus 
100 cm

Xs X

S X

M X

L X

XL X

XXL X

3XL X

mailto:nora@univormu.fi


Pesuohje
•Pesulämpötila enintään 60 °C,
farkussa suositus 40 °C värin 

pysyvyyden kannalta
•Valkaisu kielletty
•Rumpukuivaus matalalla 
lämpötilalla sallittu
•Silitys enintään 110 °C
•Pestävä nurinpäin käännettynä

Materiaali
•Työvaatekangas, Öko-Tex-
Standardi 100
•65 % polyesteri / 35 % puuvilla
•200 gr/m2

TYÖTUNIKA-HAWAII
117,66 € (alv 0 %)

Tietoa mekon materiaalista ja yksityiskohdista
Naisten työtakki, naisten työtunika, naisten liivi = tunika, joka 
toimii erinomaisesti satulatuolia käyttävillä sekä niillä ketkä eivät 
ole mekkoihmisiä. Täydellinen yhdistelmä yhdistettynä 
Univormun Helsinki-työhousujen kanssa.

Tunikassa on yhtenäinen ilme muiden Univormujen kanssa. 
Vetoketjullinen malli, vetoketjun saa avattua ylhäältä sekä 
alhaalta. Isot taskut sekä pyöreä pääntie. Kiristysnyörit edessä, 
jotka kiristetään mieleiseksi tunikan sisäpuolelta kiristys 
stoppareilla. Selkäosassa on kauniit istuvat leikkaukset. 

Tunika vaatii alleen paidan, sillä kainaloaukot ovat väljät. Tunika 
on suunniteltu siten että se toimi pituutensa ansiosta myös auki 
pidettävänä liivinä. Taskuissa on pienet laskokset edessä 
alhaalla. Rintojen kohdalla muotolaskokset.

Pese illalla, kuivaa henkarilla ja pue päälle aamulla. Nopeasti 
kuivuvaa tunikaa ei välttämättä tarvitse silittää. Kangas on 
laadukas, se ei hiosta ja säilyttää hyvin värinsä. Univormun 
tunika on pitkäikäinen ja ryhdikäs työasu. Käytössä on Öko-Tex 
100 -standardilla varustettu kangas jolloin kankaassa ei ole 
haitallisia torjunta-aine-, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä.

Koot ja kustomointi
Kuvan vaalea silmälasit omaava malli on 173 cm pitkä, hänellä on 
päällään koko S pituudella 75 cm. 
Kaikki Univormut ovat kustomoitavissa mittojen puitteissa sekä 
niihin on saatavissa logo.



•Molemmat mitat ovat tärkeitä. Liian tiukka rinnanympärys tekee tunikasta ahtaan tuntuisen. 
•Oikean rinnanympäryksen mukaan tunika saadaan kauniisti istuvaksi. 
•Tarvittaessa voi kustomoinnin kautta valita tunikan pituuden 5 cm välein lyhyemmäksi tai pidemmäksi.

Jos et löytänyt oikean kokoista mekkoa, 
ota yhteyttä nora@univormu.fi,

voimme kustomoida sinulle sopivan koon!

Näin valitset oikean koon Hawaii-tunikaan
Mittaathan TARKASTI ohjeiden mukaan. Univormun tuotteet tehdään tilauksesta eikä 
niiden leveyksiä tai pituuksia voida jälkikäteen muuttaa. Huomioithan, että tilauksesta 
tehdyllä työvaatteella ei ole palautusoikeutta mikäli on valinnut itselleen väärän koon.
1.Mittaa rinnanympärys (RY) sekä lantion ympärys (LY). Ota mitat niiden vaatteiden 
päältä jonka päällä tunikaa käytät.
•RY = rinnanympärys mitataan rinnan leveimmältä kohdalta
•LY = lantionympärys mitataan lantion leveimmältä kohdalta pakaroiden päältä. Valitse 
sopiva koko suositusmittojen mukaan, jotka kirjoitettu mustalla taulukkoon. Taulukossa on 
punaisella suluissa merkattu jokaisen koon kohdalla valmiin tunikan rinnan ympärysmitta 
(RY) sekä lantion ympärysmitta (LY). Tunikan pituus on mitattu olkasaumasta helmaan.

Tunikan koko S M L XL XXL 3XL

RY tunika cm
RY asiakas cm

(90)
< 88

(96)
89 – 94

(102)
95 – 100

(108)
101 – 106

(114)
107 – 112

(120)
113 – 116

LY tunika cm
LY asiakas cm

(106)
< 104

(112)
105 – 110

(118)
111 – 116

(124)
117 – 122

(130)
123 – 128

(136)
129 – 134

Tunikan pituus 75 75 75 75 85 85
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Pesuohje
•Pesulämpötila suositus 40 °C värin 
pysyvyyden kannalta, normaali ohjelma
•Valkaisu kielletty
•Rumpukuivaus matalalla lämpötilalla 
sallittu
•Silitys enintään 110 °C

Materiaali
•100 % puuvilla
Paksu farkkukangas työhousuissa on 
ryhdikäs ja kestävä. Farkku materiaalina 
ikääntyy kauniisti.

TYÖHOUSUT-HELSINKI
72,50 € (alv 0 %)
Tietoa naisten housujen materiaalista ja 
yksityiskohdista
Nämä yksinkertaisen tyylikkäät leveälahkeiset naisten housut 
toimivat sekä naisten työvaatteena sekä vapaa-ajalla.
Naisten farkkuhousut voi tilata itselleen haluamallaan 
pituudella. Työhousuna nämä toimivat sekä nilkkapituisena 
housuna tai muodikkaana vajaamittaisena culottes-housun 
pituisena. Kestävästä kankaasta tehdyt housut kestävät käyttöä 
niin kankaan kuin ompelunkin puolesta. 

Suoralahkeiset housut ovat tehty farkkukankaasta, denimistä. 
Materiaaliltaan housut ovat 100 % puuvillaa ja toimivat hyvin 
viileämmässäkin kelissä kankaan paksuudesta johtuen. 
Housuissa on isot sivutaskut sekä kiristettävä kuminauha 
vyötärön sisäpuolella.

Helsinki-housut toimivat täydellisesti yhdistettynä Univormun 
naisten työasuihin kuuluvaan Hawaii-tunikaan jolloin 
kokonaisuus on tyylikäs.

Koot ja kustomointi
Kaikki Univormut ovat kustomoitavissa sekä niihin on saatavissa 
logo.
Housujen pituus on jokaisessa koossa 90 cm. Mallikuvissa 
käyttäjällä on pituutta 162 cm, päällä S koon housut, josta on 
kustomoitu pituutta pois -3 cm. Pituutta on mahdollista lisätä tai 
vähentää 3 cm välein valitsemalla itselleen halutun pituuden. 
Vertaa housujen pituutta omiin housuihisi sekä katso viereinen 
taulukko oikean koon varmistamiseksi.



Jos et löytänyt oikean kokoista mekkoa, 
ota yhteyttä nora@univormu.fi,
voimme kustomoida sinulle sopivan koon!

Näin valitset oikean koon Helsinki-housuihin

Alla olevien ohjeiden avulla saat valittua itsellesi sopivan koon:
Mittaathan TARKASTI ohjeiden mukaan. Univormun tuotteet tehdään 
tilauksesta eikä niiden leveyksiä tai pituuksia voida jälkikäteen 
muuttaa. Huomioithan, että tilauksesta tehdyllä työvaatteella ei ole 
palautusoikeutta mikäli on valinnut itselleen väärän koon.

Vyötäröllä (VY) on kuminauha sekä nyörikuja joka joustaa. VY-mittaa voi säädellä 
kiristettävällä nyörillä. Lantion ympärys (LY) on kiinteä mitta ja sen yli pituus ei 
jousta. Taulukossa annettu LY-mitta on housujen maksimi leveys.
Mikäli haluat lisää väljyyttä, ota lantionympärykseen (LY) enemmän kuin 5 cm 
lisätilaa.

Esimerkki: Mallikuvassa mallilla lantion ympärys on 95 cm. Sopiva koko on tällöin 
koko S. Tällöin ylimääräistä tilaa lantiolle jää 5 cm sillä housujen kokonaismitta 
lantiolta mitattuna on 100 cm.

1.Mittaa lantion ympärys (LY).
•LY = lantionympärys mitataan lantion leveimmältä kohdalta pakaroiden päältä + lisää 
liikkumatilaa seuraavasti:
•Koot XS-L, lisää omaan (LY) mittaasi 5-6 cm jotta housuihin tulee riittävästi väljyyttä
•Koot XL-4 XL, lisää omaan (LY) mittaasi 10 cm jotta housuihin tulee riittävästi väljyyttä
Ota mitat alusvaatteiden päältä. Vertaa mittojasi tämän jälkeen alla olevaan taulukkoon.

K
o
k
o

VY (kumin
auhan 
pituus)

LY (lantion 
ympärys cm)

Reiden 
ympärys

Sivun 
pituus (ulk
osivun 
pituus VY-
lahkeensuu)

X
S 68 93 60 90

S 71 100 65 90

M 74 107 70 90

L 77 114 75 90

X
L 80 121 80 90

X
X
L

83 128 85 90

3
X
L

86 135 90 90

4
X
L

90 140 90 90

2.Valitse sopiva pituus
Housujen peruspituus jokaisessa koossa on 90 cm. Housuja on mahdollisuus 
lyhentää tai pidentää 3 cm välein. Pituuden muutos housuihin onnistuu 
kustomointipalvelun kautta, jolloin sinulle tehdään omavalintainen pituus. Laita 
rasti ruutuun siihen kohtaan tilaustaulukossa kuinka paljon haluat pituutta 
muutettavan 90 cm pituudesta.
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Pesuohje
•Pesulämpötila enintään 60 °C, 
normaali ohjelma
•Valkaisu kielletty
•Rumpukuivaus matalalla lämpötilalla 
sallittu
•Silitys enintään 110°C
•Pestävä nurinpäin käännettynä

Materiaali
•Työvaatekangas, Öko-Tex-Standardi 100
•65 % polyesteri / 35 % puuvilla
•200 gr/m2

.

TYÖHAME-TURKU
63,71 € (alv 0 %)

Tietoa hameen materiaalista ja yksityiskohdista
Helppohoitoinen kestävästä työvaatekankaasta tehty hame joka 
kestää käyttöä niin kankaan kuin ompelunkin puolesta. 

Materiaaliltaan työasun kangas on ryhdikäs sekä 
helppokäyttöinen -nopeasti kuivuva kangas joka ei hiosta. Voit 
ripustaa tämän illalla henkarille pesun jälkeen kuivumaan ja 
aamulla laittaa päälle ilman silitystä. Öko-Tex 100 -standardin 
saanut kangas jolloin kankaassa ei ole haitallisia torjunta-aine-, 
raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä.

Hameessa on vetoketju joka on avattavissa koko matkalta sekä 
ylhäältä että alhaalta. Näin ollen tarpeen mukaan voi avata 
vetoketjua myös alhaalta mikäli tarvitsee liikkumatilaa 
enemmän. Kiristysnyöri vyötäröllä solmitaan itselle sopivalle 
kireydelle. Pienet laskokset edessä alhaalla sekä isot taskut.

Koot ja värit
Mallikukuvissa harmaapaitaisella on ylimääräistä tilaa hameessa 
+7 cm. Mustapaitaisella ylimääräistä tilaa on +5 cm, 
vyötärönympärys on hänellä 87 cm. Molemmilla on päällä S 
kokoinen työhame.
Kaikki Univormut ovat kustomoitavissa sekä niihin on saatavissa 
logo.



Jos et löytänyt oikean kokoista mekkoa, 
ota yhteyttä nora@univormu.fi,
voimme kustomoida sinulle sopivan koon!

Näin valitset oikean koon Turku-hameeseen

Alla olevien ohjeiden avulla saat valittua itsellesi sopivan koon:
Mittaathan TARKASTI ohjeiden mukaan. Univormun tuotteet tehdään 
tilauksesta eikä niiden leveyksiä tai pituuksia voida jälkikäteen 
muuttaa. Huomioithan, että tilauksesta tehdyllä työvaatteella ei ole 
palautusoikeutta mikäli on valinnut itselleen väärän koon.

1.Mittaa vyötärön ympärys (VY) sekä lantion ympärys (LY)

Ota mitat alusvaatteiden päältä. Lisää omiin mittoihisi vähintään 5 cm, jotta 
hameeseen tulee tarpeeksi väljyyttä. Vertaa mittojasi tämän jälkeen alla olevaan 
taulukkoon.
•VY = Vyötärön ympärysmitta + lisää vähintään 5 cm omaan mittaasi jotta tulee 
riittävästi väljyyttä
•LY = lantionympärys mitataan lantion leveimmältä kohdalta pakaroiden päältä + 
lisää vähintään 5 cm jotta tulee riittävästi väljyyttä

Hameen 
koko

XS S M L XL XXL

Hameen 
VY

86 92 98 104 110 116

Hameen 
LY

104 110 116 122 128 134

Hameen vyötäröllä on nyörikuja ja VY-mittaa voi säädellä, taulukossa annettu 
mitta on hameen maksimi leveys.
Mikäli haluat lisää väljyyttä, ota lantionympärykseen enemmän kuin 5 cm 
lisätilaa. Näissä hameissa voi käyttää paria eri kokoa, riippuen kuinka paljon 
väljyyttä hameeseen kaipaa.

2. Valitse sopiva pituus
Alla näet saatavilla olevat pituudet hameesta:

Koko Hameen pituus 50 
cm

Hameen pituus 55 
cm

XS x

S x

M x

L x

XL x

XXL x
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VÄRIVAIHTOEHDOT

Vaalean harmaa

Valkoinen

Musta Denim musta Tummansininen Tomaatin punainen
Armyn vihreä Maitokahvi

Smaragdi Oliivi Denim sininen Laventeli Tumman harmaa



VÄRIVAIHTOEHDOT 
VETOKETJUIHIN
• Mekkoihin, tunikaan ja hameeseen voi valita kankaan 

värin lisäksi vetoketjun värin. 

• Valikoimassa on runsas määrä vetoketjujen värejä

• Mikäli haluat oman yrityksen värisen vetoketjun on 
vaihtoehtoja lukuisia värikartassa josta voimme etsiä 
sopivan. Erikseen tilattaville vetoketjuille tulee 
lisähinta.



KUSTOMOINTI

KOKOJEN MUOKKAUS

Mekkojen ja tunikan muokkaus:

• pituutta voi muokata 5 cm välein

• rinnanympärystä voidaan muokata jos mittataulukko ei riitä

• saada ns.eripari ylä- ja alaosa eri koko numeroista

Essujen ja tarvikevyön muokkaus:

• saada lisäpituutta solmimisnyöriin

Housujen muokkaus:

• pituuden voi valita 3 cm välein 

Hameen muokkaus:

• pituutta voidaan muokata 5 cm välein

LOGOT JA VÄRIT

• Haluatko tietyn värin vastaamaan yrityksesi ilmettä? Värejä 
jotka eivät kuulu valikoimaan on mahdollista tilata lisähintaan

• Haluatko työvaatteisiin yrityksesi logon? 
Yhteistyökumppaneiden kanssa teemme painatuksia sekä 
brodeerauksia



Yhteystiedot

Tuotteisiin liittyvät kysymykset ja 
myynti 

nora@univormu.fi

050-534 0875

FB: @univormu

IG: @univormu
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