Skórzana obro?a dla psów w kolorze naturalnym «Nigdy nie ucieknie» - MC57

Naturalna skórzana obro?a dla psów «Nigdy nie ucieknie»

Wykonanie ze skóry naturalnej i stali z pow?ok? z?ocist?, czarna podszewka ze skóry delikatnej, szeroko?? obro?y 2.5 cm, ? drutu 3.99 mm.

Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena podstawowa z VAT 184,81 z?
Cena sprzeda?y 184,81 z?
184,81 z?
Rabat

Zadaj pytanie o produkt
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ProducentForDogTrainers

Opis

Skórzana obro?a pó?zaciskowa z ?a?cuszkiem
Nowinka od ForDogTrainers!! Obro?a pó?zaciskowa, któr? cechuje elegancki design ze skóry naturalnej o wysokiej jako?ci i ?a?cuszka ze stali.
Sklep internetowy oferuje ?a?cuszek w dwóch wersjach: stal chromowana albo mosi?dz, które posiadaj? w?a?ciwo?ci przeciwkorozyjne i nie
rdzewiej?. Wa?na zaleta obro?y - mi?kka delikatna podszewka ze skóry r?kawiczkowej, która chroni szyj? Waszego czworonoga przed
otarciami i nie psuje sier?ci. Ten model obro?y dla psów wykonany z podszewk? be?ow? albo czarn?, na Pa?stwa wybór. Te akcesoria dla
zwierz?t s? r?cznie uszyte nici? wzmocnion? dla mocno?ci i trwa?o?ci wyrobu. Produkt zosta? przetestowany na rozerwanie, z ?atwo?ci?
wytrzymuje presj? psów ?rednich i du?ych. Obro?a pó?zaciskowa dla psa wykonana w rozmiarach od 30 cm do 90 cm. Mo?na j? dobra? dla
psów ras ma?ych, ?rednich i du?ych do spaceru, tresury, ?wicze? s?u?bowych i pracy s?u?bowej. Prosimy zwróci? uwag?, ?e rozmiar obro?y
zmierza si? po wewn?trznym obwodzie. ?eby prawid?owo zmierzy? szyj? Waszego psa nale?y skorzysta? z przewodnika o pomierzaniu.
Szeroko?? obro?y dla psa wynosi 1.2 cm (rozmiary od 30 cm do 42.5 cm), szeroko?? obro?y 2.5 cm (rozmiary od 45 cm do 85 cm). Obro?a
pó?zaciskowa bardzo szybko si? nak?ada przez g?ow? i zdejmuje. Akcesoria dla zwierz?t b?d? bardzo efektywne w szkoleniu psów, które
posiadaj? problemy z zachowaniem.
Materia?: skóra i stal chromowa lub mosi?dz

Kolor: czarny, br?zowy, naturalny

Cechy modelu:
skóra naturalna o najwy?szej jako?ci
podszewka z mi?kkiej skóry r?kawiczkowej
uszyta wzmocnion? nici?

Kompletacja: podszewka be?owa, podszewka czarna
Szeroko?? obro?y: 1.2 cm, 2.5 cm

?

rednica drutu: 2.25 mm, 4.0 mm

Rozmiar: od 30 cm do 85 cm

Wa?ne! Je?eli sier?? Waszego psa poddaje si? farbowaniu od obro?y metalowych, prosimy o przeanalizowanie innych wariantów obro?y,
wykonanych z curoganu, mosi?dzu lub stali nierdzewnej. One nie posiadaj? pow?oki i ewentualnie b?d? wi?cej pasowa? dla Waszego
ulubie?ca.
Pow?oka chromowa - to uzyskanie cienkiej warstwy chromu na powierzchniach metali. Jakakolwiek model, która zosta?a poddana temu
procesowi, wygl?da bardziej atrakcyjnie, posiada odporno?? na korozj? oraz zwi?kszon? trwa?o??.
Mosi?dz - metal przyg?uszonego ?ó?tego koloru, ma podnios?? odporno?? na rdz?. Znikoma zawarto?? cynku zabezpiecza mocno??
i d?ugowieczno?? wyrobów z tego materia?u. Mosi?dz wykorzystuj? jak namiastka z?ota w wyrobie akcesoriów, ozdób i oku?.

Aby wybra? w?a?ciwy rozmiar obro?y, post?pujcie wed?ug instrukcji:
Zwrócicie uwag?, ?e obro?a-p?tla ubiera si? przez g?ow? i powinien by? przy minimalnym rozmiarze wi?cej ?rednicy g?owy, lecz
nie
zlatywa?
z
psa
przy
predyspozycji
czy
skoku.
Je?li
u
Was szczeni? czy m?ody pies, który jeszcze b?dzie dorasta?, nale?y uwzgl?dnia?, ?e przez jaki? czas obro?a mo?e
sta? si? ma??. To? wskazujcie w komentarzach wiek, ras? i p?e? zwierz?cia.
Na tym obrazku pokazano, jak poprawnie zrobi? obmiarobj?cia g?owy (razem z uszami).
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Opinie
Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu.
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