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9 cm. = emberi ujjhosszúság, félcipő magas-
sága, a bútornak visszaugró linóleum-lábazata, 
a kisebb angolfiók, a kihúzóasztal kávája, a szék 
kárpitozási magassága. 

18 cm. = a kéz hosszúsága, a normális fiók 
magassága, az alacsony karosszéknek vagy bútor-
nak az alacsonyabb lába, a matrac kárpitozási 
magassága, kalappolc magassága szekrényben. 

27 cm. = lábfej hosszúsága, a magas bútor-
láb, normális karfa-magasság, polc-távolság. 

36 cm. = a könyvespolc mélysége, a szék 
lába, az alacsony fotöj ülés-magassága, kézmosó-
szélesség. 

45 cm. = az alsó lábszár hossza, a kisebb 
szekrény mélysége, a székülés és -hát magassága, 
a székülés normálmélysége, a székülés normál-
szélessége, vállszélesség. 

54 cm. = felső lábszár hossza, karosszék ülő 
mélysége, karosszék átlag szélessége karok között 
mérve, ruhaszekrény mélysége. 

63 cm. = karhosszúság, pamlag beülési mély-
ség, bútor ajtó-szárnyának szélessége, mosdó-
szélesség, kis asztalok lapmagassága, kisebb asztal-
szélesség. 

Méretezés és az ember 
72 cm. = munkaasztal-lapmagasság és lap-

szélesség, alacsony ablakmellvéd magassága, gyer-
mekágy-szélesség. 

81 cm. = ablakmellvéd magassága, alacsony 
karosszék hátmagassága, íróasztal-szélesség, fel-
csapható színházi székek közötti távolság étkező-
asztal átlag lapszélesség. 

90 cm. = lábszármagasság, székmagasság, ka-
bát (zakó) magassága, tálaló magassága, moso-
gató szélessége, nagyobb négyszögletes ebédlő-
asztal szélessége, erkélykorlát magassága. 

99 cm. = alacsony és mély pamlagon ülő em-
ber fejmagassága, ruhaszekrényben kabát (zakó) 
magassága akasztóval együtt mérve, ágyszélesség, 
széken ülő ember lapockamagassága. 

108 cm. = kerek ebédlőasztal átmérője, író-
pult magassága, edényszekrény lapmagassága, 
amelyen nem tálalnak. 

117 cm. = fej magasság ülőhelyzetben (mozi, 
színház), alacsony ülőbútoron. 

126 cm. = kétajtós szekrény szélessége, fel-
öltőhosszúság, asztallap átlag hosszúsága. 

135 cm. = magas széken ülő ember fejmagas-
sága, négyszögletes ebédlőasztal hosszúsága, ala-

csony ruhaszekrény belső akasztómagassága, logó-
ruha átlag hosszúsága (kabát) . 

144 cm. = pamlag fölé épített polc magas-
sága a padlótól, — (szükséges fejmagasság). 

153 cm. = íróasztal hosszúsága, gyermekágy 
hosszúsága. 

162 cm. = ruhaszekrény magasságminimuma, 
kisebb fürdőkád hosszúsága. 

171 cm. = közép fürdőkád hosszúsága. 
180 cm. = normál szekrénymagasság, kényel-

mesen elérhető legfelső polc magassága. 

Ezek a példák világosan illusztrálják a mére-
tek vonatkozásait az emberhez. Az érdekes kísér-
let a kilences méret-alapelem többszöröséből ki-
építhető rendszert mutatja be, amelynek segítsé-
gével a méretek zűrzavaros világában könnyebb 
tájékozás esik. Szószerint nem szabad venni az 
egyes méreteket, — a felsorolt adatok nem arra 
valók, hogy egyeseket kiragadva készpénznek te-
kintsék. A rendszer a maga meglepő felépítésé-
vel, az összefüggések különössége hasznos gon-
dolkodnivalót nyújtanak hamar elfelejthető, ol-
csó adatok helyett. K. L. 


