
objem krku (kolem dolní
èásti krku)

objem pa�e (pøes nejsilnìjší
místo pa�e v nadloktí)

délka rukávu (mìøí se vèetnì
náramenice a� po skuteènou
délku podle pøání zákazníka)

pøední délka do pasu (od
nejvyššího místa ramene
- u krku - pøes špièku a�
k dolnímu okraji pomocného
pásku)

objem bokù (mìøíme
pøes nejsilnìjší místo sedu)

výška prsou (od nejvyššího
místa ramene - u krku - a�
ke špièce prsu)

objem pasu
(tìsnì na pomocném pásku)

šíøka ramene (od nejvyššího
ramene - u krku -
k ramennímu kloubu)

délka zad (od prvního krèního
obratle a� k dolnímu okraji
pomocného pásku)

objem hrudníku (mìøíme
pøes nejsilnìjší místo prsou)

vaše míravaše míra

vaše míra

vaše míra

vaše míra vaše míra

vaše míra

vaše míra

vaše míra

vaše míra
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šíøka zad

vaše míra

pøední šíøka hrudníku

vaše míra

délka odìvu (od prvního
krèního obratle a� po
po�adovanou délku)

vaše míra

hloubka výstøihu (od krku
po støed hrudníku)

vaše míra

Dùle�itá upozornìní pro šití na zakázku:
pro správné zmìøení doporuèujeme pou�ít pomocný pásek

kolem pasu, který takto ponecháme po celou dobu mìøení
(ostatní mìøení na pomocný pásek navazují)

všechny míry mìøíme bez pøídavku - tzn.èisté a v cm

údaje ve formuláøi a popisu mìøení platí pro zákazníky
s normální postavou. Pro všechny ostatní doporuèujeme
nechat zjitit míry krejèím podle tohoto vzoru

v pøípadì nejasností s objednávkou nás prosím kontaktujte

objednávkový list nám mù�ete zaslat poštou nebo faxem

n

n

n

n

n

KTJ Holding s.r.o.

tel/fax:
mobil:
mobil:

e-mail:

Podvalí 156, 751 01 Tovaèov, CZ

+420 581 731 011, +420 581 731 012
+ 420 608 720 010 p. Rostislav Jegla
+420 608 730 031 p. Ivana Jeglová

ktj@ktj.cz

Jméno:

Pøíjmení:

Ulice:

PSÈ:

Mìsto:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Vaše kontaktní údaje Naše adresa a kontakt

www.ktj.cz

Odesláním objednávky potvrzujete,

Znìní nákupního a reklamaèního øádu naleznete na internetové
adrese www.ktj.cz/nakupni rad.php, pøípadnì si jej mù�ete
vytisknout ze stránky www.ktj.cz/tisk.php.

�e souhlasíte s podmínkami
nákupního a reklamaèního øádu.

_

Model:

Materiál:

Poznámka:
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