Br?zowa w?ska obro?a skórzana «Kosmiczne gwiazdy» - C71

Br?zowa w?ska obro?a skórzana «Kosmiczne gwiazdy»

Naturalna skóra, szeroko?? 2 cm, ozdoby ze stali chromowanej, pó?kó?ko do smyczy, wybór rozmiarów i kolorów

Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena podstawowa z VAT 73,70 z?
Cena sprzeda?y 73,70 z?
73,70 z?
Rabat
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Br?zowa w?ska obro?a skórzana «Kosmiczne gwiazdy» - C71

Opis

W?ska obro?a skórzana
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W?ska obro?a «Kosmiczne gwiazdy» wykonana z naturalnej skóry najwy?szej jako?ci, produkowana w czarnym, br?zowym, naturalnym
kolorach. Ten model obro?y posiada stylowe ozdoby w kszta?cie chromowanych piramidek. W?ska obro?a skórzana zaopatrzona w stalowe
okucia i spawane pó?kó?ko do smyczy. Twój czworonóg b?dzie si? czu? do?? komfortowo, poniewa? kraw?dzie obro?y ozdobnej s? wykonane i
zaokr?glone na specjalnej maszynie do szycia, nie obcieraj? szyi i nie psuj? sier?ci psa. Ten model obro?y skórzanej mo?na dobra? na
szczeniaka, psa ?redniego oraz du?ego. Dzi?ki wyboru koloru, te akcesoria ?wietnie wygl?daj? na psie jakiejkolwiek ma?ci lub rasy. W?ska
obro?a ozdobna «Kosmiczne gwiazdy» - to po??czenie stylowego designu, jako?ciowych materia?ów oraz rzetelnego wykonania od znanej firmy
ForDogTrainers.
Materia?: naturalna skóra

Cechy modelu:

Kolor: czarny, br?zowy, naturalny, bia?y, ró?owy

Okucia i zdobienia: stal chromowana

ozdoby z pow?ok? chromowan?
okucia stalowe
spawane pó?kó?ko do smyczy
szeroki wybór rozmiarów
zaprojektowany dla szczeniaka, psa ma?ego, ?redniego i
du?ego

Szeroko??: 2 cm
Rozmiar: od 40 cm do 85 cm
Aby wybra? w?a?ciwy rozmiar obro?y, post?pujcie wed?ug instrukcji:
Nale?y zmierzy? obwód szyi psa w miejscu w którym noszona b?dzie obro?a. Obwód szyi psa b?dzie rozmiarem obro?y. Rozmiar, który jest
wskazany w specyfikacji, odpowiada ?redniemu otworowi obro?y, dodatkowo zostaje zapas regulacji +/- 5?m. Na przyk?ad, je?li rozmiar obro?y
50 cm, to jest ona regulowana w zakresie od 45 cm do 55 cm.
Dobieraj?c obro?? dla szczeniaka czy m?odego psa, musicie uwzgl?dnia?, ?e po jakim? czasie obro?a mo?e sta? si? za ma?a. To? prosimy
wskaza? w komentarzach, wiek, ras? i p?e? psa.
Na obrazku pokazano, jak rozmiar obro?y odpowiada obwodu szyi psa.

Opinie
Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

