Kolczatki dla ma?ych psów «Porada trenera» – HS34

Kolczatki dla ma?ych psów «Porada trenera»

Stal chromowana, HS 50136 02, d?ugo?? 41 cm, szeroko?? 1.9 cm, ?rednica drutu 2.25 mm, zapasowe ogniwa, do szkolenia psów ma?ych i
?rednich ras

Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena podstawowa z VAT 77,74 z?
Cena sprzeda?y 77,74 z?
77,74 z?
Rabat

Zadaj pytanie o produkt
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Kolczatki dla ma?ych psów «Porada trenera» – HS34

ProducentHerm Sprenger

Opis

Kolczatki dla ma?ych psów
Kolczatki dla ma?ych psów «Porada trenera», model HS 50136 02. Mini kolczatka przeznaczona do szkolenia psów ma?ych i ?rednich ras,
posiada wygodny karabi?czyk, który u?atwia zak?adanie kolczatki dla ma?ych psów. Ma?a kolczatka dla psa ma 41 cm d?ugo?ci, sk?ada si? z
10 ogniw. Istnieje mo?liwo?? regulacji d?ugo?ci kolczatki dla ma?ych psów poprzez dodanie zapasowych ogniw. Dodatkowe ogniwo zwi?ksza
d?ugo?? obro?y kolczatki dla ma?ego psa o 2.4 cm, montuje si? w ?atwy sposób. Przy prawid?owym wykorzystaniu kolczatka dla ma?ych psów
mo?e sta? si? skutecznym narz?dziem szkoleniowym. Nie polecamy wykorzystywa? tego typu obro?y codziennie, jedynie w procesie tresury.
Nale?y starannie dobra? odpowiedni rozmiar kolczatki i nie zostawia? psa w kolczatce bez opieki. Wi?cej informacji na temat wykorzystania
tego typu obro?y dla psa znajdziecie Pa?stwo w artykule po?wi?conym kolczatkom.
Materia?: stal chromowana
Szeroko?? ogniwa: 1.9 cm
?rednica drutu: 2.25 mm
Rozmiar: 41 cm mierzony po kraw?dzi zewn?trznej kolczatki, gdy ona
jest rozpi?ta, kolczatka sk?ada si? z 10 ogniw.

Cechy modelu:
zapasowe ogniwa
wygodny karabi?czyk
mo?liwo?? przed?u?enia kolczatki za pomoc? dodatkowych
ogniw o 2.4 cm
dla psów ma?ych i ?rednich ras
Herm Sprenger, Niemcy

Uwaga! Gdy obro?a jest zapi?ta obwód obro?y na 5-7 cm mniejszy
rozmiaru 41 cm. Je?li obwód szyi Waszego psa jest wi?cej ni? 34-36
cm, mo?ecie dokupi? zapasowe ogniwka do tej kolczatki i przed?u?y?
j?, dodatkowe ogniwo zwi?ksza d?ugo?? obro?y dla psa o 2.4 cm.

Aby prawid?owo wymierzy? szyj? psa, post?pujcie wed?ug instrukcji:
Zmierzcie szyj? psa w miejscu noszenia obro?y. Dobieraj?c obro?? dla szczeniaka lub m?odego psa, musicie uwzgl?dnia?, ?e po jakim? czasie
obro?a mo?e sta? si? za ma?a. Wi?c prosimy wskaza? w komentarzach, wiek, ras? i p?e? psa.

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. Jakikolwiek model, który zosta? poddany temu
procesowi, wygl?da bardziej atrakcyjnie, posiada odporno?? na korozj? oraz zwi?kszon? trwa?o??.
Mo?ecie zamówi? dodatkowo os?on? na kolczatk?, która zabezpiecza przed brudem, kurzem oraz przegrzaniem latem.

Opinie
Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu.
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