Obro?a ozdobna z kolcami mosi??nymi «Ostrze no?a» - S32S

Czarna obro?a ozdobiona z kolcami mosi??nymi «Ostrze no?a»

Naturalna skóra o wysokiej jako?ci, szeroko?? 3 cm, kolce ze stali chromowej lub mosi?dzu, metalowe pó?kó?ko do smyczy, szeroki diapazon
rozmiarów i kolorów

Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena podstawowa z VAT 142,30 z?
Cena sprzeda?y 142,30 z?
142,30 z?
Rabat

Zadaj pytanie o produkt
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Obro?a ozdobna z kolcami mosi??nymi «Ostrze no?a» - S32S

ProducentForDogTrainers

Opis

Obro?a skórzana ozdobna z kolcami
Do produkcji tego rodzaju obro?y jest stosowana specjalnie wybrana i dobrze ut?uszczona gruba skóra. Kupuj?c te akcesoria dla
czworonogów, Pa?stwo mo?ecie by? pewni w sensie gwarancji jako?ci. Kolce s? mocowane przy pomocy specjanej maszyny pod nap?dem,
okucia ze stali chromowej i spawane pó?kó?ko do podczepiania smyczy pozwalaj? na wykorzystanie tej eleganckiej obro?y w ci?gu d?ugiego
okresu. Obro?a skórzana z kolcami ?weitnie wygl?da na jakimkolwiek czworonogu i mo?e by? wykorzystana do spacerów codziennych, tresury,
?wicze? sportowych. Te jako?ciowe akcesoria dla zwierz?t s? wykonane w pi?ciu kolorach na Pa?stwa wybór: czarnym, br?zowym, naturalnym,
bia?ym, ró?owym, oraz szerokim diapazonie rozmiarów od 35 cm do 85 cm.
Materia?: naturana skóra

Cechy modelu:

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

Okucia: pokrycie chromowane, stary br?z

skóra naturalna o wysokiej jako?ci
ozdoby o kszta?cie chromowego lub mosi??nego kolca
okucia ze stali chromowej lub w kolorze starego br?zu
metalowe pó?kó?ko do smyczy
szeroki wybór rozmiarów
produkowany w pi?ciu kolorach

Ozdoby: stal chromowa, mosi?dz
Szeroko??: 3 cm
Rozmiar: od 35 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.
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