
Datum / Datum :

Nummer / Číslo obj .:

Tailor made dog protection  /  Ochranná vesta pro psy na míru

CUSTOMER  /  ZÁKAZNÍK CONTACT INFORMATION  /  KONTAKTNÍ INFORMACE

Name: Phone number:

Jméno a příjmení: Pevná linka:

Address: Cell phone:

Adresa: Mobilní telefon:

Zip code: City: E-mail:

PSČ: Město: E-mail:

Country: Other information:

Země: Další informace:

INFORMATION ABOUT THE DOG  /  INFORMACE O PSU

Breed:

Plemeno psa:

Name of dog: Male: Female:

Jméno psa: Pes: Fena:

Around neck - perimeter (G): Front leg / Penis (D):

Obvod krku (G): Míra od přední nohy k penisu (D):

Around chest - perimeter (A): Jaw / front leg (E):

Obvod hrudníku měřený v kohoutku, dole za předními běhy (A): Míra od čelisti k přední noze (E):

The lenght of spine (B): Around stomach (H):

Délka zad - od kohoutku po kořen ocasu (B): Obvod kolem břicha (H):

Front leg / Hind leg (C): Around bow (F):

Délka od přední k zadní noze (C): Síla hrudníku - měřeno od "A" (F):

Between front legs (I): GPS pocket (+ 400 SEK): Yes: No:

Míra mezi předními nohami (I): Kapsa na GPS (+ 1200 KČ): Ano: Ne:

Date and place of order: Order´s signature:

Datum a místo objednávky: Podpis zákazníka:

Bestälning / Závazná objednávka

Tuskproof

Objednávky a dotazy zasílejte na adresu:

LOCKJAKT.CZ  - Kateřina Cheníčková, Kotnovská 183, 390 01  Tábor, Česká republika

Více informací o švédských ochranných vestách Tuskproof najdete na www.lockjakt.cz

LOCKJAKT.CZ 

 Výhradní distributor Tuskproof pro ČR      

GSM: 775 688 559, E-mail: katerina@lockjakt.cz  

   www.lockjakt.cz     



Všeobecné informace:

Ve formuláři vyplňte všechna světlá políčka. Tmavá políčka nevyplňujte, slouží pro potřebu výrobce.

Všechny míry uvádějte v cm.

Všechny míry měřte při normálním postoji psa.

Měřte psa pohodlně, bez utahování metru kolem těla.

Pes/fena by měli být ve věku alespoň 12-14 měsíců.

G:  Nejužší obvod krku těsně pod hlavou

A:  Obvod hrudníku měřený od kohoutku psa

B:  Délka zad měřená od kohoutku po kořen ocasu

Měřte tak, aby metr kopíroval hřbet psa, ne nejkratší vzdálenost.

C:  Míra od ramenního kloubu přední nohy až po stehenní kloub zadní nohy tam, kde se kloub dotýká

těla psa. Ramenní kloub přední nohy psa je často umístěn níže než stehenní kloub zadní nohy.

Změřte tuto vzdálenost po imaginární linii, nepřikládejte metr k břichu psa.

I:  Míra mezi předními nohami, kde je vzdálenost nejmenší.

D:  Měření pouze u psů, nikoli u fen. Měřte vzdálenost po imaginární linii od ramene přední nohy po penis.

E:  Měřte od spodní části čelisti až po ramenní kloub přední nohy.

H:   Obvod břicha psa měřený před zadními nohami.

F:  Obvod přední části hrudníku. Měřte od zadní části ramenního kloubu jedné nohy k zadní části ramenního

kloubu druhé přední nohy. V těchto místech většinou měříte na výšku kohoutek psa. 

Information about the measures   /   Informace o měření psa:

LOCKJAKT.CZ 

 Výhradní distributor Tuskproof pro ČR      

GSM: 775 688 559, E-mail: katerina@lockjakt.cz  

   www.lockjakt.cz     


