


 

Teremőr ruha 
3 részes férfi és női nappali öltözet 

 
Formaruha: 
 
-funkció 
 
-kommunikáció (arculatba 
illeszkedik, üzenetet hordoz, pl: 
kortárs művészeti múzeum) 

 
3 részes öltözet: 
 
-blézer/ zakó 
-mellény 
-nadrág / szoknya 
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Inspiráció1. 
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Inspiráció 2. 

-régi munkaköpeny, 
„teremőrköpeny” 
 
- rátett zsebek 

-sportzakó, 
béleletlen vászonzakó 
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-farmernadrág szövet zakóval/ blézerrel 

Lezserebb formális öltözet 
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Aszimmetrikus gallérmegoldás a blézeren, zakón, 
illetve a mellényen, amely egységesen jellemzi a férfi 
és női öltözetet. 
-> az egyik oldalon a mellrészen a sálgallér a váll alatt 
befejeződik (vízszintes szabásvonalba van rögzítve), a 
szabásvonal alatt a gallér „illúziója” folytatódik:  
dísztűzés rajzolja meg a kontúrvonalat 

1. Klasszikus sziluett, a hangsúly a részletmegoldásokon van: 
     hagyományos fazon + váratlan, szabálytalan, szokatlan 
     részletmegoldás 
 

Koncepció 

2. A klasszikuson belül sportosabb stílus: rátett zsebek, tűzések 

 Formai alapötlet 
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Ing és blúz rövid ujjal is 

Az ing és a blúz gombolópántja színes: 
az ingen a kék logó színe, 
a blúzon pedig a nyakkendőn is  
megtalálható türkiz szín. 

Női blúz és férfi ing 

(nyakban kevésbé zárt, kényelmesebb) 

 

A blúz kívül és betűrve is hordható 

A blúz szabott gombolópánttal 



Nyakkendők Ernst Lajos portréjával és az Ernst Múzeum logójának mintájával 

Nyakkendők 
 
 
 



Anyagválasztás 
 

Forma- és munkaruházati alapanyagok 

Fő szempontok: 
 
-kevert szálas anyagok (könnyebb kezelhetőség, kevésbé gyűrődik, tartósabb) 
- utánrendelhető 

Hátrány: 
 
-kisebb választék 
-alap színek: fekete, szürke, sötétkék 



Javasolt  anyagok és színek: 

Zakó/blézer Nadrág/ Szoknya 

s.kék szövet („Pamír”, „Rexus”) s.kék farmer („Soho”) 

v.szürke szövet („Pamír”, „Rexus”) s.szürke szövet („Pamír”, „Rexus”) 

...... ..... 

Dísztűzések: kék cérna 
Zsebfedő fonákja lehet kék 
Gomblyuk: lehet kék 
Zakó ujján gombolópánt alátét: lehet kék 
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Kék dísztűzések: 

világosszürke szövet zakó 

sötétszürke szövet nadrággal. 

-”álgalléron” 
-nadrág  bevágott zsebén 

Férfi öltözet: Női öltözet: 
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Kisszériás kollekció 

konfekcionálás?  méretes gyártás? 

Javaslat:  3, esetleg 4 méret kialakítása a dolgozók méreteinek figyelembevételével. 

Az utángyártás miatt szükség van konfekcionálásra, 
de mivel kevés számú dolgozó van, 
praktikus a dolgozók alkata, mérete szerint választani, alakítani  a 
konfekcióméreteket. 
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Gyártás ütemezése 

I.Gyártási szakasz – mintadarabok legyártása  
(anyagrendelés, kellékek kiválasztása, megrendelése;  
gyártmányrajzok készítése a varroda számára, 
szerkesztés/modellezés, varratok meghatározása, kísérletezése,kiválasztása; kivitelezés) 

-mintadarabok korrigálása 
 
II. Gyártási szakasz – szériázás, összes darab legyártása 
 
 
 
 
Nyakkendő gyártatása (minta pontos megtervezése, véglegesítése,100 db leszövetése) 
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Gyártási költségek 1. 

I. Anyagárak 

nettó ár bruttó ár 

Lagonda (regular finish) pamut-PES -elasztán 1660 2100 

Lagonda-E (soft finish) pamut-PES -elasztán 1880 2390 

Aston (regular finish) pamut-PES -elasztán 2060 2610 

farmer: Soho /SohoDW pamut-PES 2700 3440 

Pamír és Rexus szövet gyapjú-PES 2400 3050 

Kansas inganyag   pamut-PES 690 880 

Gombok, zippzár 
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Gyártási költségek 2 . 

Kivitelezés 
nettó árak 

szerkesztés-

modellezés 

  

Varrás/db 

(Mintadarab 

+Kis széria 

levarrása) 

Szériázás – 

középárak 

Ft/méret 

Bélésany

ag, kellék 

szoknya 5000-6500 6000-7000 3000 bélelt 

női nadrág 6000-8500 6000 4000 

női 

mellény 

6000-8500 8000 4000 bélelt 

blúz 7000-9400 5000-6000 4000 

blézer 12000-

15000 

10000-12000 7500 bélelt 

férfi 

nadrág 

6000-8500 6000 4000 

férfi 

mellény 

6000-8500 8000 4000 bélelt 

férfi ing 9000 7000 4500 

zakó 18000-

23000 

15000-17000 7500 bélelt 

nyakkendő 1300-1500 Ft/ db 

nettó ár 

1650-1900 Ft/db bruttó ár 
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