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Mi?kki kaganiec «Codzienny»

Skóra wysokiej jako?ci, mi?kki podk?ad z jasnej skóry zapobiega otarciom, elegancko wygl?da, przeznaczony dla spokojnych psów

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
ProducentForDogTrainers

Opis

Mi?kki kaganiec
Mi?kki kaganiec dla psa w kszta?cie p?tli wykonany z naturalnej skóry wysokiej jako?ci i mosi??nych elementów. Mi?kki podk?ad z jasnej skóry
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zapobiega otarciom i zapewnia psu du?y komfort. Otwór kaga?ca skórzanego jest tak zaprojektowany, ?e umo?liwia to psu pe?n? wentylacj?,
swobodne picie wody. Ponadto jest wytrzyma?y i elegancko wygl?da.Ten model kaga?ca dla psa nie chroni przed ewentualnym ugryzieniem i
dlatego przeznaczony jest dla spokojnych psów. Mi?kki kaganiec mocowany jest za pomoc? skórzanych pasków, za?o?enie jest bardzo ?atwe i
nie sprawi ?adnych problemów. Design, lekka waga, naturalny materia? sprawiaj?, ?e pies b?dzie czu? si? komfortowo i naturalnie. Na ?yczenie
mo?ecie skompletowa? designerski kaganiec 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:
za?o?enie jest bardzo ?atwe
umo?liwia pe?n? wentylacj?
mi?kki podk?ad z jasnej skóry
regulowane paski
przeznaczony dla spokojnych psów

Kolor: czarny

Kompletowanie: z szybkozdejmowan? klamr?

Zakres stosowania:

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

codzienne spacery
odwiedzanie t?ocznych miejsc
tresura

Uwaga! Nie produkujemy kaga?ców o indywidualistycznych
rozmiarach. Nasze modele s? oparte na standardach anatomii, p?ci i
rasy psa. Kiedy wskazujecie w zamówieniu charakterystyki Waszego
Kaganiec jest zrobiony z uwzgl?dnieniem fizjologicznych w?a?ciwo?ci psa, podbieramy najbardziej odpowiedni rozmiar kaga?ca
odpowiednio do otrzymanej informacji. W zwi?zku z tym mo?e zosta?
owczarka niemieckiego, malinoisa, d
oga, dobermana, pinczera, wys?any nie wybrany przez Was rozmiar, a ten, który, naszym
mastifa, husky, boksera i podobnych ras psów.
zdaniem, najbardziej odpowiada wymiarom kufy psa. Je?li jeste?cie
pewni co do wybranego rozmiaru, prosimy, napisa? w komentarzu do
zamówienia, ?e potrzebujecie w?a?nie wybrany przez Was rozmiar
kaga?ca.
Akcesoria: mosi?dz

O tym jak dopasowa? rozmiar kaga?ca mo?na poczyta? tutaj.

Mi?kki kaganiec dla Owczarka niemieckiego i podobnych ras psów «Codzienny»

Mi?kki kaganiec dla PitBulla - suki i podobnych ras psów «Codzienny»
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Mi?kki kaganiec dla Rottweilera i podobnych ras psów «Codzienny»

Kaganiec ze skóry dla psa

Opinie
niedziela, 19 listopad 2017
Kaganiec bardzo podoba si?, dobrze dopasowany. Jest wygodny i wygl?da super.
Wojciech Szulc
czwartek, 10 sierpie? 2017
Nie jestem zwolennikiem kaga?ców, ale ten jest naprawd? ?wietny – bardzo mi?kki i elegancki i psu bardzo podoba si?.
Karolina Paluch
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