Solidny kaganiec dla psa «Drut kolczasty» – M77BW

Designerski kaganiec dla psa «Drut kolczasty»

Naturalna skóra, mocowany za pomoc? nitów, wszyta stalowa wk?adka, regulowane paski, mi?kki podk?ad, który chroni przed otarciem

Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena podstawowa z VAT 292,59 z?
Cena sprzeda?y 292,59 z?
292,59 z?
Rabat

Zadaj pytanie o produkt
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ProducentForDogTrainers

Opis

Designerski kaganiec dla psów
Wyj?tkowy kaganiec bojowy wykonany z naturalnej grubej skóry wysokiej jako?ci, konstrukcja jest mocowana za pomoc? nitów. Obrazek
r?cznie malowany specjalnymi wodoodpornymi farbami, które nie zmywaj? si? i nie blakn? na s?o?cu. Wszyta mocna stalowa wk?adka w
przedniej cz??ci kaga?ca pozwala psu na zadanie mocnego uderzenia. Kaganiec skórzany ma woj?okowy podk?ad, który chroni przed otarciem
i zapewnia poczucie komfortu. Regulowane paski z naturalnej skóry pozwalaj? na dopasowanie kaga?ca do kufy psa. Wyj?tkowy kaganiec
bojowy ma otwory z boków co pozwala psu swobodnie oddycha? zarówno podczas spokojnych spacerów jak i szkolenia psa. Kaganiec bojowy
dobrze trzyma form? podczas ataku psa, pozwala psu swobodnie oddycha? i otwiera? pysk, zapewnia bezpiecze?stwo psu podczas ataku. Na
?yczenie mo?ecie skompletowa? wyj?tkowy kaganiec bojowy wygodn? klamr? do szybkiego zdejmowania.
Wa?ne! Gdy na li?cie ras nie znalaz?e? odpowiedniej, w takim przypadku wybierz rozmiar uniwersalny i wpisz wymiary swego psa oraz wpisz
ras? / p?e? / wiek. Nasi specjali?ci potrafi? dobra? najbardziej pasuj?cy model kaga?ca, uwzgl?dniaj?c okre?lone przez was informacje.
Materia?: naturalna skóra

Cechy modelu:
gruba skóra wysokiej jako?ci
wzmocniony stalow? wk?adk?
wykonany ekskluzywny obrazek specjalnymi trwa?ymi farbami
?wietna wentylacja
woj?okowy podk?ad w okolicy nasady nosa chroni przed
otarciami
kaganiec bojowy

Kolor: czarny z malunkiem drutu kolczastego

Kompletowanie: bez szybkozdejmowanej klamry, z
szybkozdejmowan? klamr?

Zakres stosowania:

Szybkozdejmowana klamra umo?liwia rozpi?cie pasku po naci?ni?ciu,
szybkie zak?adanie i zdejmowanie kaga?ca.

tresura na atak
codzienne spacery z psem
zwiedzanie miejsc publicznych
s?u?bowa praca

Akcesoria: chromowana stal
Uwaga! Nie produkujemy kaga?ców o indywidualnych rozmiarach.
Kaganiec ekskluzywny jest zrobiony z uwzgl?dnieniem fizjologicznych Nasze modele s? oparte na standardach anatomii, p?ci i rasy psa.
w?a?ciwo?ci owczarka niemieckiego, malinoisa, da?maty?czyka, Kiedy wskazujecie w zamówieniu charakterystyki Waszego psa,
dobieramy najbardziej odpowiedni rozmiarów kaga?ca odpowiednio
doga, dobermana, pinczera, boksera i podobnych ras psów.
do otrzymanej informacji. W zwi?zku z tym mo?e zosta? wys?any nie
wybrany przez Was rozmiar, a ten, który, naszym zdaniem,
najbardziej odpowiada wymiarom kufy psa. Je?li jeste?cie pewni
odno?nie wybranego rozmiaru, prosimy napisa? w komentarzu do
zamówienia, ?e potrzebujecie w?a?nie wybrany przez Was rozmiar
kaga?ca.
O tym jak dopasowa? rozmiar kaga?ca mo?na poczyta? tutaj.
Rozmiar
?1
?2
?3
?1L
?2L
?3L
kaga?ca
8 cm

8 cm

7 cm

12 cm

12 cm

11 cm

28 cm

32 cm

36 cm

28 cm

32 cm

36 cm

6-25 cm 9-29 cm 9.5-29.5 5-25 cm 5-29 cm 5-30 cm
cm
45-60
cm

50-65
cm

55-75
cm

45-60
cm

50-65
cm

55-75
cm

8 cm

8 cm

9 cm

8 cm

8 cm

9 cm

9 cm

11.5 cm

12 cm

9 cm

11.5 cm

12 cm
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Solidny kaganiec dla Golden Retrievera «Drut kolczasty»

Solidny kaganiec dla psa «Drut kolczasty»

Solidny kaganiec dla PitBulla «Drut kolczasty»

Opinie
sobota, 06 maj 2017
Kaganiec jest doskona?ej jako?ci, model równie? nie rozczarowa?. Pies wygl?da bardzo fajnie! Dzi?kuj?!
Miko?aj_Nick

3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

