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A1

Foszforeszkáló, cserélhető 
oldalfelirat “JULIUS-K9” 
márkajelzéssel 
(110 x 30 mm)

Törésbiztos csat a 
biztonság és a kényelem 
érdekében

Fényvisszaverő 
mellöv 

Fényvisszaverő 
szélszegés

Lélegző, 
bőrbarát bélés

3 mm vastagságú acél 
középkarika

Méret Mellkaskörfogat Kutya súlya Termékkód

Baby 1 29 - 36 cm 0,8 - 3 kg 16IDC-[színkód]-B1

Baby 2 33 - 45 cm 2 - 5 kg 16IDC-[színkód]-B2

Made in EU

Vízlepergető felső 
burkolat

IDC® Powerhám Baby 1-2 méret

a legkisebbeknek...

PNB MP R

BS

NEBE OR

AT

KW PR

Rendelhető színek:

fekete erdős tereprózsaszínkékpiros

világoskék

kiwi neonnarancsbézslila

sárga terep

SILAM
ezüstaquamarine

C
zöld terep

Made in EU

Magyar termék

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested
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3 mm vastagságú acél 
középkarika

Foszforeszkáló, cserélhető 
oldalfelirat “JULIUS-K9” 
márkajelzéssel 
(110 x 30 mm)

Törésbiztos csat a 
biztonság és a kényelem 
érdekében

Fényvisszaverő 
szélszegés

Fényvisszaverő mellöv 

Lélegző, bőrbarát bélés

Tépőzárral rögzíthető fogó

Méret Mellkaskörfogat Kutya súlya Termékkód
Mini-mini 40 - 53 cm 4 - 7 kg 16IDC-[színkód]-MM

Mini 49 - 67 cm 7 - 15 kg 16IDC-[színkód]-M

Vízlepergető felső 
burkolat

PNB MP R

BS

NEBE OR

AT

KW PR

Rendelhető színek:

fekete erdős tereprózsaszínkékpiros

világoskék

kiwi neonnarancsbézslila

sárga terep

SILAM
ezüstaquamarine

C
zöld terep

A2

IDC® Powerhám Mini / Mini-mini méret
Made in EU

Magyar termék

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested
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A3

Méret Mellkaskörfogat Kutya súlya Termékkód
0 58 - 76 cm 14-25 kg 16IDC-[színkód]-0

4 mm vastagságú 
acél középkarika

Oldaltáska-rögzítő elem

Foszforeszkáló, 
cserélhető oldal-
felirat “JULIUS-K9” 
márkajelzéssel
(110 x 30 mm)

Törésbiztos csat a biztonság 
és a kényelem érdekében

Lélegző, 
bőrbarát bélés

Fényvisszaverő 
szélszegés

Gumihevederes 
fogórögzítés

Fényvisszaverő 
mellöv 

Vízlepergető felső 
burkolat

IDC® Powerhám 0-ás méret

Lámpatartó

Fekete színben biztonsági 
zárral is kapható!

Termékkód: 16IDC-P0+
PNB MP R

BS

NEBE OR

AT

KW PR

Rendelhető színek:

fekete erdős tereprózsaszínkékpiros

világoskék

kiwi neonnarancsbézslila

sárga terep

SILAM
ezüstaquamarine

C
zöld terep

Made in EU

Magyar termék

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested
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A4
Made in EU

Méret Mellkaskörfogat Kutya súlya Termékkód
1-es 63 - 85 cm 23 - 30 kg 16IDC-[színkód]-1
2-es 71 - 96 cm 28 - 40 kg 16IDC-[színkód]-2
3-as 82 - 115 cm 40 - 70 kg 16IDC-[színkód]-3
4-es 96 - 138 cm 70 - 90 kg 16IDC-[színkód]-4

Gumihevederes 
fogórögzítés

Törésbiztos csat a 
biztonság és a kényelem 
érdekében

Foszforeszkáló, cserélhető 
oldalfelirat “JULIUS-K9” 
márkajelzéssel
(160 x 50 mm)

6 mm vastagságú INOX® 
középkarika

Bal oldali lámpatartó

Jobb oldali lámpatartó

Lélegző, 
bőrbarát bélés

Fényvisszaverő mellöv 

Fényvisszaverő 
szélszegés

Oldaltáska-rögzítő elem

Vízlepergető felső 
burkolat

IDC® Powerhám 1-2-3-4-es méret

Fekete színben 
biztonsági zárral is kapható!

Méret Termékkód
1-es 16IDC-P1+
2-es 16IDC-P2+
3-as 16IDC-P3+
4-es 16IDC-P4+

Rendelhető színek:

PNB MP R

BS

NEBE OR

AT

KW PR

fekete erdős tereprózsaszínkékpiros

világoskék

kiwi neonnarancsbézslila

sárga terep

SILAM
ezüstaquamarine

C
zöld terep

Made in EU

Magyar termék

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested
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Törésbiztos csat a 
biztonság és a kényelem 
érdekében

A5

Méret Mellkaskörfogat Kutya súlya Termékkód*
Mini-mini 40 - 53 cm 4 - 7 kg 16IDC-MM-[színkód]

Mini 49 - 67 cm 7 - 15 kg 16IDC-M-[színkód]

0 58 - 76 cm 14 - 25 kg 16IDC-0-[színkód]

1 63 - 85 cm 23 - 30 kg 16501-IDC-[színkód]

2 71 - 96 cm 28 - 40 kg 16502-IDC-[színkód]

3 82 - 115 cm 40 - 70 kg 16503-IDC-[színkód]

Made in EU

Tépőzárral rögzíthető fogó

Foszforeszkáló, cserélhető oldalfelirat 
“JULIUS-K9” márkajelzéssel 
- Mini-mini, Mini, 0 méret - 110 x 30 mm
- 1-3 méret - 160 x 50 mm

3, 4 ill. 6 mm vastagságú 
középkarika
- Mini és mini-mini: 3 mm
- 0-ás méret: 4 mm
- 1-3 méret: 6 mm

Törésbiztos csat a 
biztonság és a kényelem 
érdekében

IDC® hevederhám Mini, mini-mini, 0-3 méret

Foszforeszkáló IDC®

márkajelzés

Rendelhető színek:

R B

*A fekete színnél nincs színkód!

fekete piros kék

Made in EU

Magyar termék

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested
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A6

Méret Mellkaskörfogat Kutya súlya Termékkód
0 58 - 76 cm 14 - 25 kg 16220-IDC-[színkód]

1 63 - 85 cm 23 - 30 kg 16221-IDC-[színkód]

2 71 - 96 cm 28 - 40 kg 16222-IDC-[színkód]

3 82 - 115 cm 40 - 70 kg 16223-IDC-[színkód]

Made in EU
IDC® oldalkarikás hám 0-3-as méret

Oldalkarika 
- teher rögzítése   
  (pl. szánkó)
- kutya bizton-   
ságos szállítása 
az autóban

Kutya súlya Kód
0 - 25 kg 16SGA-1
25+ kg 16SGA-2

Biztonsági öv 
adapter

Lélegző, 
bőrbarát bélés

6 mm vastagságú INOX® 
középkarika

Foszforeszkáló
márkajelzés

Fényvisszaverő mellöv 

Fényvisszaverő 
szélszegés

Lezárható fogó

Törésbiztos csat a biztonság 
és a kényelem érdekében

Rendelhető színek: MP
fekete erdős terep

Made in EU

Magyar termék

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested
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A7

IDC® Light Powerhám 0-3-as méret

Foszforeszkáló, cserélhető oldal-
felirat “JULIUS-K9” 

márkajelzéssel
A képen szereplő oldalfelirat nem a hám része!

6 mm vastagságú  INOX® 
középkarika

Törésbiztos csat a 
biztonság és a kényelem 
érdekében

R NERendelhető színek:

Méret Mellkaskörfogat Kutya súlya Termékkód
0 58 - 76 cm 14 - 25 kg 16IDC-L-[színkód]-0

1 63 - 85 cm 23 - 30 kg 16IDC-L-[színkód]-1

2 71 - 96 cm 28 - 40 kg 16IDC-L-[színkód]-2

3 82 - 115 cm 40 - 70 kg 16IDC-L-[színkód]-3

Fényvisszaverő mellöv 

Fényvisszaverő 
szélszegés

Láthatósági mellény és nyomozóhám kombinációja. Elsősorban kereső- és vadászkutyák 
munkájában használható, de tökéletes utcai viselet is. A súlycsökkentés érdekében a termékről 
minden kiegészítőt leszereltünk. A póráztartó karika az IDC gumis lezáró hevederrel letakarható. 
Súlya szinte észrevétlen, színe azonban feltűnő: mindkét tulajdonság a mentés hatékonyságát 
segíti elő. A cserélhető oldalfelirat további azonosítási lehetőséget kínál a munkakutya feladatára, 
vagy kedvencünk jellemző tulajdonságára vonatkozóan. Szolgálat és bevetés során a hámhoz I-öv 
(termékkód: 162BGI) használata ajánlott!

Gumis heveder a középkarika 
lezárásához és elrejtéséhez

piros neon

Made in EU

Magyar termék

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested
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A8

IDC® nemzeti zászlós hámok Baby1-től 4-es méretig

A nemzeti színű hám formabontó megjelenése mellett rendelkezik mindazokkal a tulajdonságok-
kal, amelyeket az IDC® Powerhámok már megszokottan képviselnek. Az ergonomikus és sportos 
designnak, valamint a lélegző bélésnek köszönhetően a kutya számára kényelmes, szinte észrevét-
len viseletet biztosít. A stabilitásról a törésbiztos csatok és a széles, nagy terhelést bíró mellöv 
gondoskodik. A fényvisszaverő szegések és a mellöv sávja, valamint a tépőzárazható Julius-K9 
foszforeszkáló feliratok az esti séták, illetve sporttevékenységek nélkülözhetetlen kellékévé teszik. 
A cserélhető feliratok szinte végtelen variációja a hám különleges színösszeállításával kombinálva 
a folytonos megújulás lehetőségét nyújtja.
20 db-os rendelés felett egyedi színösszeállításokat is készítünk!

* Méretek: 
(A kódba illesztendő rövidítés vastagon szedve!)

B1 (Baby1) - mellkaskörfogat: 29 - 36 cm
B2 (Baby2) - mellkaskörfogat: 33 - 45 cm
MM (Mini-mini) - mellkaskörfogat: 40 - 53 cm
M (Mini) - mellkaskörfogat: 49 - 67 cm
0 - mellkaskörfogat: 58 - 76 cm
1 - mellkaskörfogat: 63 - 85 cm
2 - mellkaskörfogat: 71 - 96 cm
3 - mellkaskörfogat: 82 - 115 cm
4 - mellkaskörfogat: 96 - 138 cm

magyar

olasz

belga

francia

Termékkód
magyar  16IDC-HU-[méret*]

német    16IDC-DE-[méret*]

belga     16IDC-BG-[méret*]

francia    16IDC-FR-[méret*]

olasz     16IDC-IT-[méret*]

német

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested
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B1

K9-Powerhám Baby méret

Fényvisszaverő 
szélszegés

Cserélhető oldalfelirat
- Baby1-es méret: 80 x 20 mm
- Baby2-es méret: 110 x 30 mm

Fényvisszaverő mellöv 

3 mm vastagságú acél 
középkarika

Törésbiztos csat a 
biztonság és a kényelem 
érdekében

Méret Mellkaskörfogat Kutya súlya Termékkód
Baby1 29 - 36 cm 1 - 3 kg 162[színkód]-BB1

Baby2 33 - 45 cm  2,5 - 5 kg 162[színkód]-BB2

Vízlepergető felső 
burkolat

a legkisebbeknek...

PN BS

KW PR

BP R

Rendelhető színek:

BEOR SN

SIL

AMM

fekete ezüstvilágoskékrózsaszínkékpiros

napsárgaterepbézsnarancslilakiwi aquamarine

Made in EU

Magyar termék

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested
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B2

K9-Powerhám Mini-mini és mini méret

Méret Mellkaskörfogat Kutya súlya Termékkód
Mini-mini 40 - 53 cm 4 - 7 kg 162[színkód]-MM

Mini  51 - 67 cm  7 - 15 kg  162[színkód]-M

Lezárható fogó

3 mm vastagságú acél 
középkarika

Törésbiztos csat a 
biztonság és a kényelem 
érdekében

Lélegző, 
bőrbarát bélés

Fényvisszaverő 
szélszegés

Fényvisszaverő mellöv 

Vízlepergető felső 
burkolat

Foszforeszkáló, cserélhető oldal-
felirat “JULIUS-K9” 
márkajelzéssel
(110 x 30 mm)

PN BS

KW PR

BP R

Rendelhető színek:

BEOR SN

SIL

AMM

fekete ezüstvilágoskékrózsaszínkékpiros

napsárgaterepbézsnarancslilakiwi aquamarine

Made in EU

Magyar termék

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested
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B3

K9-Powerhám 0-ás méret

Lezárható fogó
4 mm vastagságú acél 
középkarika

Törésbiztos csat a 
biztonság és a kényelem 
érdekében

Lélegző, 
bőrbarát bélés

Fényvisszaverő 
szélszegés

Fényvisszaverő mellöv 

Méret Mellkaskörfogat Kutya súlya Termékkód

0-ás 58 - 76 cm 13 - 25 kg 162[színkód]0

Foszforeszkáló, cserélhető 
oldalfelirat “JULIUS-K9” 
márkajelzéssel
(110 x 30 mm)

Vízlepergető felső 
burkolat

PN BS

KW PR

BP R

Rendelhető színek:

BEOR SN

SIL

AMM

fekete ezüstvilágoskékrózsaszínkékpiros

napsárgaterepbézsnarancslilakiwi aquamarine

Made in EU

Magyar termék

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested
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B4

Foszforeszkáló, cserélhető 
oldalfelirat “JULIUS-K9” 
márkajelzéssel
(160 x 50 mm)

6 mm vastagságú INOX® 
középkarika

Oldaltáska-
rögzítő 
elem

Méret Mellkaskörfogat Kutya súlya Termékkód
1 66 - 85 cm 23 - 30 kg 162[színkód]1

2 71 - 96 cm 28 - 40 kg 162[színkód]2

3 82 - 115 cm 40 - 80 kg 162[színkód]3

Biztonságiöv-heveder

Lámpatartó

Törésbiztos csat a 
biztonság és a kényelem 
érdekében

Fényvisszaverő 
szélszegés

Fényvisszaverő 
mellöv 

Lezárható fogó

Lélegző, 
bőrbarát bélés

K9-Powerhám 1-3 méret

PN BS

KW PR

BP R

Rendelhető színek:

BEOR SN

SIL

AMM

fekete ezüstvilágoskékrózsaszínkékpiros

napsárgaterepbézsnarancslilakiwi aquamarine

Made in EU

Magyar termék

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested
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Törésbiztos csat a 
biztonság és a kényelem 
érdekében

C1

Gumihevederes 
fogórögzítés

Törésbiztos csat a 
biztonság és kényelem 
érdekében

Foszforeszkáló, cserélhető 
oldalfelirat “JULIUS-K9” 
márkajelzéssel (160 x 50 mm)

6 mm vastagságú INOX® 
középkarika

Rejtett lámpatartóLélegző, 
bőrbarát bélés

Fényvisszaverő 
szélszegés 

Fényvisszaverő 
mellöv

Vízlepergető felső 
burkolat

Alu vezetőkeret

Méret Szín Termékkód
1-es piros 16BFH-IDC-1
2-es piros 16BFH-IDC-2

3-as piros 16BFH-IDC-3

1-es fehér 16BFH-IDC-W1

2-es fehér 16BFH-IDC-W2

3-as fehér 16BFH-IDC-W3

1-es neon 16BFH-IDC-NE1

2-es neon 16BFH-IDC-NE2

3-as neon 16BFH-IDC-NE3

R NEWRendelhető színek:

IDC® vakvezetõ hám speciális hámok

Alu vezetőkeret 
gyorskioldó csatja

A vezetőkeret 
külön is megrendelhető!

Méret Termékkód
16 x 50 cm ALUHANDLE

20 x 90 cm ALUHANDLE_L

piros fehér neon

Made in EU

Magyar termék

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip
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C2

K-9 ereszkedõ- és hordóhám speciális hámok

Kutya 
mellkaskörfogata

Kutya 
súlya

Termék 
súlya

Termék-
kód

58 - 80 cm 15 - 25 kg 1,6 kg 16600-M

75 - 100 cm 24 - 40 kg 2,2 kg 16600-L

100 - 140 cm 40 - 60 kg 2,8 kg 16600-XL

Vállpánt-
rögzítő

Mellkasi 
heveder

Lábnyílások

Fényvisszaverő 
kiképzésű takaró-
hevederek

Derékheveder

Eresztésre alkalmas 
fogantyúk

Vízlepergető 
burkolat

Gyorskioldós, biztonsági 
zárral ellátott csatok

Vállpántok

Deréköv

Alkalmas háton és mellkason való szállításhoz, illetve az 
állat nagy magasságból történő leeresztéséhez, menté-
séhez. 

Rendelhető szín:

Made in EU

Magyar termék

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

A kutya testét körülölelő 
tartórészből és az em-
beren való rögzítést szolgáló 
hevederekből áll. A kutya 
leeresztéséhez a mindkét ol-
dalon elhelyezett fogantyúban 
kell rögzíteni a karabinert.
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Fényvisszaverő 
kiképzésű takaró-
hevederek

Derékheveder

C3

Vállrész

Csípőrész

Rehabilitációs hám speciális hámok

Mozgásszervi nehézségekkel küzdő kutyák számára. A méret 
tépőzárral állítható. 
Anyaga neoprén, ezáltal rugalmas és víztaszító. Rendelhető az 
első és hátsó végtagok számára is. 

Méret Mellkaskörfogat Termékkód
M 54 - 64 cm 16NEO-VS/M

L 66 - 76 cm 16NEO-VS/L

XL 68 - 80 cm 16NEO-VS/XL

XXL 84 - 97 cm 16NEO-VS/XXL

Méret Csípőkörfogat Termékkód
M 64 - 68 cm 16NEO-HS/M

L 70 - 80 cm 16NEO-HS/L

XL 90 - 106 cm 16NEO-HS/XL

XXL 114 - 124 cm 16NEO-HS/XXL

Rendelhető szín:

Rendelhető szín:

Made in EU

Magyar termék
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Multifunkcionális IDC® mellény speciális hámok

Méret Kutya mellkörfogata Termékkód Úszóbetét
S 44 - 64 cm 16SWM-IDC-S 16SWME-S
M 55 - 72 cm 16SWM-IDC-M 16SWME-M
L 65 - 82 cm 16SWM-IDC-L 16SWME-L

XL 75 - 92 cm 16SWM-IDC-XL 16SWME-XL

Multifunkcionális mellény kivehető úszóbetétekkel, mely segít a kutyának a víz felszínén maradni, 
illetve szárazföldön megkönnyíti a kutya emelését, mivel a betétek egyúttal nyomáselosztó szerepet 
is betölthetnek. Az úszóbetéteket a zsebekből kivéve elsőrendű neoprén kabátot kapunk, mely meg-
védi kedvencünket a széltől, víztől, hidegtől. Úszómellényként kiválóan alkalmazható vízi terápiás 
céllal, mert a betétek számának növelésével ill. csökkentésével változtatható a kutya terhelésének 
mértéke. A vízből való kiemelést vagy az edzés alatti irányítást egy erős fogantyú, illetve póráz rög-
zítésére szolgáló karika biztosítja. Különösen ajánlott a termék olyan kutyák (francia bulldog, angol 
bulldog) úszásoktatására, melyek alkatuknál fogva nehezebben tudnak a víz felszínén maradni. A 
mellényt két darab, a mell- és hátrészre való úszóbetéttel szállítjuk. 

A hám négy méretben kapható, az úszóbetétek külön is megrendelhetőek.

Made in EU

Magyar termék

Cserélhető úszóbetét 
és nyomáselosztó
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Logó mérete Kutyahám
80 x 20 mm K9-Powerhám Baby 1

110 x 30 mm
K9-Powerhám Baby 2
IDC® Powerhám Baby 1-2
K9- és IDC®  hám Mini-mini, Mini és 0-ás méret

160 x 50 mm K9-  és IDC®  hám 1, 2, 3, valamint IDC® 4-es méret

All Time Light®

Fényvisszaverő

Foszforeszkáló

Tépõzáras feliratok hámkiegészítők

Bármely kutyahám vásárlása esetén a JULIUS-K9  feliratot ajándék-
ba adjuk. Tehát Ön már sötétben világító (foszforeszkáló), tépőzáras 
márkajelzéssel kapja kézhez Európa egyik legnépszerűbb kutyahám-
ját. A JULIUS-K9®  hámok - egyedülálló módon - tartósan világítanak 
a sötétben.

A felirat tépőzár segítségével helyezhető fel 
a kutyahámra, de mellényre, táskára, 
egyenruhára, illetve minden, a tépőzár boly-
hos részével rendelkező felületre rögzíthető.

A világító, tépőzáras márkajelzés helyére felrögzíthet 
magyar, angol vagy egyéb nyelvű feliratot is. 

Mit tehetünk kutyánk jól láthatóságáért?  
A raktárkészletből rendelhető tépőzáras feliratok  
fényvisszaverőek, illetve az alattuk elhelyezett weboldal-
cím  foszforeszkáló.  Így a rávetődő fényben, valamint  
teljes sötétségben is áramforrás használata nélkül 
világít  a kutyahám.  
Ez a kombinált fényhatás az All Time Light!  

Tépőzáras feliratok raktárkészletről

®

Made in EU

Magyar termék

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested
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A PASI NŐS
ADÓFIZETŐ
ÁLLATVÉDŐ VAGYOK
ÉHES VAGYOK
GAZDIM LETT
IZOMAGYÚ
KOLBÁSZ JÖHET!
MA SZABAD VAGYOK
MAGYAR VAGYOK, 
   NEM KÓBOR
NE NÉZZ BUTÁN!
NEHÉZ A SOROM!
NEM TAKARODOM!
ORVOSBAN NEM BÍZOM!
PLAZA CICA
RENDŐRSÉG
RÉSEN VAGYOK
SEGÍTŐ KUTYA
TERÁPIÁS KUTYA
TÜRELMEM VÉGES
UGATÓ CICA
VAKVEZETŐ KUTYA
♥ AGILITY
♥ KIWI ♥
2 FAST 4 U
ADCH DOG
AFCA
AGILITY
AGILITY-FAN
ALARMANLAGE
ALPHA
ARMY
ASSISTANCE
ASSISTANCE DOG
AUSTRIA
AUTISM DOG
AZUBI
BABY
BABYFACE
BALL JUNKIE
BAM-BAM
BAMDILITY
BEAST
BECK’S HILL
BELLA//MIA//
BEST FRIEND
BIG BROTHER
BIG BULL
BITCH
BLUECOLLAR K9
BOATS
BODYGUARD
BOMB DOG K9
BORDER GUARD
BORDERPOWER
BOXER
BOXERPOWER
BUDDY
BULLDOZER
BULLPOWER
BULLYBOY
BULLYTESSE
CANE CORSO
CANI-BALL
CANISTERAPEUT
CATCH DOG
CATCH ME IF YOU CAN
CAT-KILLER
CHAMPION
CHARLIE
CHARMEUR
CHASE
CHICO
CIA
COACH
COOL JUMPERS

COOL MAN
COUCH POTATO
CRAZY DOG
CROLL
CUSTOMS
CSI
DAFNE
DENMARK
DETECTOR
DETECTOR DOG
DEVIL
DIRTY HARRY
DISC DOG
DIVA
DO NOT DISTURB
DO NOT FEED
DO NOT PET
DOBIPOWER
DOG HOUSE
DOG SPORT
DOGFRISBEE
DON’T LIVE DOGLESS
DON’T TOUCH
DON’T TRUST 
     THE VET
DPRED WORKING
     DOG
DRAMAQUEEN
DROGAS
DYADIS
DYLAN
EASY-DOG
ENDLESS DOG FUN
ENTERTAINER
EVERYBODY’S 
     DARLING
FAST FOOD JUNKIE
FAST N’ FURIOUS
FBI
FERRARI
FIRE
FIRST AID
FITNESSTRAINER
FLASH
FLYBALL
FLYDOG
GABBER
GANGSTER
GENIE
GENTLEMAN
GIRLPOWER
GOURMET
GRAPEVINE
GUIDE DOG
GUINESS
HAPPY
HAPPY BIRTHDAY!
HE IS DRINKING, 
     I’M WAITING
HEARING DOG
HERCULES
HERO
HI, I’M HERE!
HONEY
HOT DOG
HOT LADY
HOT LIPS
HUNGARY
HUSKY POWER
HYSTERIX
I ♥ JESUS CHRIST
I ♥ JOGGER
I ♥ SLEDDING
I ♥ SU
I LOVE BULLYS
I LOVE CATS

I LOVE HORSES
I LOVE JOGGERS
I LOVE MY BORDER COLLIE
I LOVE MY 
     CHIHUAHUA
I LOVE MY JACK 
     RUSSEL
I LOVE MY RETRIEVER
I LOVE MY SHELTY
I LOVE MY SHEPHERD
I’M BLIND
I’M DEAF
INTERVENTION
IT WASN’T ME
IT’S A BOY
IT’S A GIRL
JACKPOT
JULIUS K-9 USA
JULIUS-K9
JUNIOR CHEF
JUST 4 FUN
K-9 BELGIUM
K9 PERFORMANCE
K-9 UNIT
KILLER
KING
KNPV
LOVER BOY
MACH DOG
MACHO
MAD DOG
MADE IN GERMANY
MALIGATOR
MALINATOR
MAMA
MANTRAILER
MASTER 
     OF DISASTER
MATTI
MEDICAL ALERT
MERLIN
MINE IS BIGGER
MOBILITY
MONSTER
MOVIE STAR
MP
NATCH DOG
NAUGHTY
NAUGHTY & NICE
NICE
NICO
NOBODY LOVES ME
NOISE REDUCTION
NORM
NORTHERN CROSS
NORWAY
OBEDIENCE
OBEDIENCE DOG
OBEDIENT DOG
OF COURSE NOT
ON 4 LEGS
ORIGINAL
OSCAR
OUT OF CONTROL
OZZY
PAPA
PERSONALTRAINER
PET THERAPY
PET VILLAGE
PETO
PHANTOM
PLAYBOY
POLICE
POLICE K-9
PONCHO
POWER

POWERDOG
POWERMOPS
PREDATOR
PRETTY GIRL
PRINCESS
PRINCESSE
PROMI
PROTECTION CIVILE
PROTOTYP
QUEEN
REACTIVE
RECORD K-9
RESCUE
RESCUE DOG
RESCUE TEAM
RESCUES RULE
RING
ROADRUNNER
ROCKER
ROTTIPOWER
RUN CLEAN
RUN FAST
SEARCH
SEARCH & RESCUE
SEARCH DOG
SECRET SERVICE
SECURITY
SECURITY K-9
SENIOR
SENSE DOG
SERVICE DOG
SEXMACHINE
SHERIFF
SHY DOG
SINGLE?
SLED DOG
SMALL BUT 
     DANGEROUS
SOME FOOD?
SPOILED
SPORT CANIN
SUNSHINE
SUPERDOG
SUPERGIRL
SUPERMAN
SUPERMOPS
SUPERSTAR
SV
SWEETIE
TANUKI
TARZAN
TERMINATOR
THERAPY DOG
THUNDERSTORM
TOP MODEL
TRACKING
TRAINER
TRAINING
TURBO
TUSSI
TYSON
UNIKAT
USA
WATERRAT
WOLFDOG
WOMANIZER
WORKAHOLIC
WORKING
WORKING DOG
WORKS FOR BONZ
WORKS FOR CHEESE
YOU DON’T KNOW ME
ZAP

Hámfeliratok raktárról hámkiegészítők
Made in EU

Magyar termék
- magyar és angol -
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Nemzeti zászlós hámfeliratok hámkiegészítők

Egyedi tépõzáras feliratok hámkiegészítők

Ha raktárkészletünkről nem tudott megfelelő feliratot választani, rendeljen egyedi  tépőzáras fel-
iratot! Ezek ugyan nem rendelkeznek fényvisszaverő funkcióval, de alattuk a márkajelzés  fosz-
foreszkáló, azaz világít a sötétben. Szállítási határidő: 3 hét

Tépőzáras rögzítésének köszönhetően könnyen és gyorsan felhelyezhető mind a 
K9-Powerhámok, mind az IDC® Powerhámok kifejezetten erre a célra kialakított 
feliratmezőjére. Feltehető minden - a tépőzár bolyhos részével rendelkező - 
felületre, mint például csapatmezekre és feliratmezős nyakörvekre.
Kétféle méretben készül, követve felirataink szabványméreteit. 
(110 X 30 mm és 160 X 50mm)

Méret Termékkód
110 x 30 mm  162LK-NF-[zászlókód]

160 x 50 mm 162LG-NF-[zászlókód]

AT

BE

CH

DE

DM

FR

HU

IR

JAP

IT

LU

NL

PO

SWE

UK

USA

162LK-NF-UK

162LG-NF-USA

Pl.

Made in EU

Magyar termék

Made in EU

Magyar termék
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Oldaltáska K9-kutyahámhoz hámkiegészítők

Hám-
méret

Rögzítési 
pontok Űrtartalom Termékkód

1-2  3+1*  4,5 liter / pár  1622NT

3  3+1*  4,5 liter / pár  1622NT-3

Tépőzáras rögzítés

Oldaltáska rögzítő elem

A legbiztonságosabb táskarögzítés a K9-Power-
hámokhoz. Vízhatlan, karmolásálló felület, külső 
iratzsebbel kiegészítve, amelyen 110 x 30 mm-es 
felirat is rögzíthető tépőzárral. 

A két kiegészítő rögzítő karika a mellöv mindkét ol-
dalára felszerelhető. A táska párban rendelhető! 

elölnézet

felülnézet

Feliratmező

Tépőzáras rögzítés

A kutyahám mellöve

Kiegészítő rögzítő 
karika

* 3 tépőzáras hevederpánt + a kutyahám 
feliratmezőjén rögzíthető tépőzáras felület

hátulnézet

Made in EU

Magyar termék

22
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Oldaltáska IDC® kutyahámhoz hámkiegészítők

Tépőzáras rögzítés

hátulnézet

Hámméret Rögzítési 
pontok Űrtartalom Termékkód

0  2+1*  3 liter / pár  1622NT-IDC0

1-2  3+1*  4 liter / pár  1622NT-IDC

3-4  3+1*  4 liter / pár  1622NT-IDC3

A kutyahám mellöve

Feliratmező

Oldaltáska rögzítő elem

- ergonómiai tökéletesség
- 0 méret: 30 x 140 mm 
- 1 - 4 méret: 50 x 170 mm
- tépőzárral rögzíthető oldalfelirat
- belső zseb, pl. iratoknak
- innovatív, sportos, dinamikus megjelenés
- fényvisszaverő elemek teljes szélességben
- EU-termék, vezető kutyakiképzők által tesztelt

felülnézet

elölnézet

A legbiztonságosabb táskarögzítés 
az  IDC® Powerhámokhoz. Vízhatlan, 
karmolásálló felület. A két kiegészítő 
rögzítő karika a mellöv mindkét ol-
dalára felszerelhető. A táska párban 
rendelhető! 

* 2 ill. 3 tépőzáras hevederpánt + a kutyahám feliratmezőjén 
rögzíthető tépőzáras felület

Made in EU

Magyar termék
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Univerzális IDC® oldaltáska hámkiegészítők

IDC® kutyahámokra szerelhető, univerzális méretű, vízlepergető oldaltáska okostelefon, iratok vagy 
terápiás eszközök tárolására. A táska hátoldalán levő tépőzár a hám oldalán, míg a táska elején 
kialakított tépőzáras fülecske  a hám mellövével csatlakoztatható. A  hám mellövére - annak meg-
nyitása után - felhúzzuk a fém oválkarikákat, amelyeken a táska tépőzáras fülecskéi átbújtathatóak. 
Így a táska biztonságosan rögzül a hám oldalán.

Az oválkarikák szélessége Baby-Mini méretig 30 mm, 0-4 es méretig 50 mm.
A táska párban rendelhető! Foszforeszkáló Julius-K9 tépőzáras felirat (110 x 30 mm) és kétféle 
méretű oválkarika pár tartozik a széria-felszereléshez.

Méretek: 
szélesség: 14 cm
magasság: 8,5 cm
legnagyobb vastagság (mélység): 4 cm
űrtartalom: 250 cm3

Méret Termékkód
14 x 8,5 x 4 cm 1621IDC

Made in EU

Magyar termék
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Y-öv neoprén párnázattal hámkiegészítők

I-öv
Made in EU hámkiegészítők

A  kutyahám mellövét és mellkas alatti övét, ill. szük-
ség esetén egyidejűleg a kutyanyakörvet is összekötő, 
elasztikus, állítható méretű  biztosító heveder, amelynek 
elsődleges feladata a mellöv megtartása a szegycsont 
vonalában, megakadályozza továbbá, hogy a mozgé-
kony kutyák a hámból előrefelé kibújjanak. 
Az „I”-biztosító öv a kutyahám mellövének teljes kibújta-
tása nélkül felszerelhető. Alkalmazása a kutya autóban 
való rögzítésénél, félénk kutyáknál ill. sportkutyáknál 
ajánlott. 

Használható minden Julius-K9 kutyahámhoz.

A fényvisszaverő Y-öv használatával még biztonságosab-
bá és kényelmesebbé teheti kutyája számára az IDC® vagy 
K9-Powerhámok viselését. A hám mellkasi és hasi részét 
köti össze, rásimul a mellkasra, kiegyenlítve a terhelést. A 
tépőzáras megoldásnak köszönhetően néhány mozdulat-
tal könnyen felhelyezhető, a kutyahám mellövének teljes 
megnyitásával. Ajánlott autós utazáshoz, ill. munka- és 
szolgálati kutyáknak.    

Hámméret Termékkód
0-1-2 162BGI
3-4 162BGI34

Hámméret Párnázat Termékkód
Mini, Mini-mini neoprén 162BG-P-M

0 neoprén 162BG-P-0

1-3 műbőr 162BG-P-13

Kétoldali tépőzár (hám mellövéhez)
Tépőzárral nyitható hurok
(hám mellkas alatti övéhez)

Gumis fülecske (nyakörvhöz)

Original 2002

Made in EU

Magyar termék

Magyar termék
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LED-es fényvisszaverõ villogó
Made in Germany

hámkiegészítők

Méret Termékkód
110 x 30 mm 162HL-K
150 x 60 mm 162HL-G

A K9- és IDC® Powerhámokra helyezhető, LED-es fényvisszaverő villogó, mely nagy távolságból, 
teljes sötétségben is jól láthatóvá teszi kutyáját. 
Gombelemmel működik, vízálló, megbontás nélkül kapcsolható. Tépőzárral rögzíthető a ku-
tyahámra, az oldalfelirat helyére.
A villogó LED-lámpáknak és a fényvisszaverő felületnek köszönhetően sötétben is tökéletesen 
nyomon követhető a kutya mozgása. Kis fogyasztású, energiatakarékos üzemmód.

A LED-es fényvisszaverő villogó darabonként rendelhető.
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IDC® terheléselosztó hámkiegészítők

- a hám mellövének kinyitása nélkül rögzíthető
- kiváló terheléselosztó funkció
- vízálló külső anyag
- lélegző belső bélés Öko-Tex anyagból
- fényvisszaverő szélszegés
- német alapanyagokból gyártva
- elismert kutyakiképzők által tesztelt

Az IDC® terheléselosztó könnyen felszerelhető, tépőzárral rögzíthető. 
Egyenletes terheléselosztást biztosít munka és séta közben.

Alkalmas:
                 - az IDC® hevederhámokra - a vakvezető hámokra

Hámméret Termékkód
Mini és mini-mini 162BP-M

0 162BP-0
1 és 2 162BP-12
3 és 4 162BP-34

- az IDC®  és K9 Mini-mini, Mini, 0, 
1, 2, 3, valamint az IDC® 4 méretű 

Powerhámra

Made in EU

Magyar termék
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Hossz (m) Kialakítás Termékkód
0,35 rövidvezető 216KF-PL

0,8 fogó nélküli 216-PL-0,8

1 fogó nélküli 216-PL-1

1 fogós 216-PL-1S

1,2 fogós 216-PL-1,2S

2 fogó nélküli 216-PL-2

2 fogós 216-PL-2S

3 fogó nélküli 216-PL-3

5 fogó nélküli 216-PL-5

10 fogó nélküli 216-PL-10

15 fogós 216-PL-15S

Tapintásra  a  legfinomabb bőrhöz hasonlítható, azonban nem nyúlik meg,  nem szívja be a vizet, 
könnyű és szinte eltéphetetlen. Gumi és bőrbarát (bőrillatú) műanyag keverékéből készült. Ennek 
a különleges kombinációnak köszönhetően egyszerre tartós, kényelmes fogású és rendkívül rugal-
mas. A gumifelület vízálló, optimális tapadású, és terhelési teszteken is bizonyított (130 kg terhelés).
19 mm szélességben, különböző hosszúságban, fogóval vagy anélkül kapható.

IDC® kaucsuk póráz pórázok

 IDC® kaucsuk ikervezető póráz
Az IDC® kaucsukpóráz ikervezető változata 
lehetővé teszi, hogy ezt a nagy teherbírású anya-
got egyidejűleg két kutya vezetésére is használjuk.

Termékkód: 216KO-PL
IDC® kaucsuk állítható póráz

A páratlanul kellemes fogású, jól bevált IDC® kaucsukpóráz 
dupla karabineres változata 2,10 m hosszúságig állítható.
Termékkód: 216DP-PL

Made in EU

Magyar termék

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip
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Szélesség (mm) Hossz (m) Kialakítás Termékkód
14  0,45 fogó nélkül 218GM-0,45
14 1 fogóval / fogó nélkül 218GM-S1 / 218GM-1
14 1,2 fogóval 218GM-1,2
14 1,2 fogóval + O-gyűrűvel 218GM-1,2HS
14 2 fogóval / fogó nélkül 218GM-S2 / 218GM-2
14 3 fogóval / fogó nélkül 218GM-S3 / 218GM-3
14 5 fogóval / fogó nélkül 218GM-S5 / 218GM-5
14 10 fogóval / fogó nélkül 218GM-S10 / 218GM-10
14 15 fogóval / fogó nélkül 218GM-S15 / 218GM-15

14 15 fogó nélkül, 
rézkarabinerrel 218GM-15C

14 2,2 dupla karabineres, állítható 218GM-DP
20 0,45 fogó nélkül 216GM-0,45
20 1 fogóval / fogó nélkül 216GM-S1 / 216GM-1
20 1,2 fogóval 216GM-1,2
20 1,2 fogóval + O-gyűrűvel 216GM-1,2HS
20 1,2 fogóval, rézkarabinerrel 216GM-1,2C
20 2 fogóval / fogó nélkül 216GM-S2 / 216GM-2
20 3 fogóval / fogó nélkül 216GM-S3 / 216GM-3
20 5 fogóval / fogó nélkül 216GM-S5 / 216GM-5

20 5 fogó nélkül, 
rézkarabinerrel 216GM-5C

20 10 fogóval / fogó nélkül 216GM-S10 / 216GM-10
20 15 fogóval / fogó nélkül 216GM-S15 / 216GM-15
20 2,2 dupla karabineres, állítható 216GM-DP

Kellemes tapintású, strapabíró textilanyag, melynek felületébe szőtt gumiszálak biztosítják a kutya 
vezetésénél a nélkülözhetetlen tapadást. A különleges bevonat miatt vizes környezetben és esőben 
is zavartalanul használható sétánál, munka vagy sport közben. 

Made in EU

Gumírozott póráz pórázok
Made in EU

Magyar termék

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip
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Szélesség (mm) Hossz (m) Kialakítás Termékkód
14 0,35 rövidvezető 218KF-NL
14 0,75 ikervezető 218KO-NL
14 1 fogóval / fogó nélkül 218-NL-1S / 218-NL-1
14 1,2 fogóval 218-NL-1,2S
14 2 fogóval / fogó nélkül 218-NL-2S / 218-NL-2
14 2,2 állítható 218DP-NL
14 3 fogó nélkül 218-NL-3
14 5 fogó nélkül 218-NL-5
14 10 fogóval 218-NL-10S
14 15 fogóval 218-NL-15S
19 0,35 rövidvezető 216KF-NL
19 0,75 ikervezető 216KO-NL
19 1 fogóval / fogó nélkül 216-NL-1S / 216-NL-1
19 1,2 fogóval 216-NL-1,2S
19 2 fogóval / fogó nélkül 216-NL-2S / 216-NL-2
19 2,2 állítható 216DP-NL
19 3 fogó nélkül 216-NL-3
19 5 fogó nélkül 216-NL-5
19 10 fogóval 216-NL-10S
19 15 fogóval 216-NL-15S
25 0,35 rövidvezető 214KF-NL
25 0,75 ikervezető 214KO-NL
25 1 fogóval / fogó nélkül 214NL-1S / 214-NL-1
25 1,2 fogóval 214-NL-1,2S
25 2 fogóval / fogó nélkül 214-NL-2S / 214-NL-2
25 2,2 állítható 214DP-NL
25 3 fogó nélkül 214-NL-3
25 5 fogó nélkül 214-NL-5
25 10 fogóval 214-NL-10S
25 15 fogóval 214-NL-15S

Tartós és nagy teherbírású (90-220 kg) póráz, 
melynek különlegessége, hogy foszforeszkáló szálakat tartalmaz. 

Csőheveder, ezért terhelés esetén sem vágja az ember kezét. 

Made in EU
IDC® póráz csõhevederbõl pórázok

Made in EU

Magyar termék

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip
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Kényelmes fogású, tartós. 
Tradicionális szíjgyártó munkával készül, 
erős bikabőrből, kézzel varrva ill. fonva. 
Fém- vagy rézkarabinerrel kapható.

Bőr kiképzőpóráz dupla karabinerrel
A két karabinernek köszönhetően hossza és funkciója is  
tetszőlegesen variálható.  Kézzel varrott, jól terhelhető, tartós, 
egyszerű és esztétikus.  Jól kombinálható különböző típusú 
nyakörvekkel és hámokkal. 

Méret Kialakítás Termékkód
13 mm x 2 m fém- / rézkarabiner  1422L / 1422L-M

18 mm x 2,2 m fém- / rézkarabiner  1822L / 1822L-M

“
Marhabõr póráz pórázok

Termék Kód
10mm átm. x 0,8m fogó nélküli / nikkel karabiner 10080N
10mm átm. x 0,8m fogó nélküli / nikkel karabiner, fonott 10080N-GF
10mm átm. x 1m fogós / fémkarabiner 10100
10mm átm. x 10m fogó nélküli / fémkarabiner 101000L
10mm átm. x 1m fogós / fémkarabiner, fonott 10100-GF
10mm átm. x 1,2m fogós / fémkarabiner 10120
10mm átm. x 1,2m fogós / fémkarabiner, fonott 10120-GF
10mm átm. x 2m fogó nélküli / fémkarabiner 10200
10mm átm. x 2m fogó nélküli / fémkarabiner, fonott 10200-GF
10mm átm. x 2,4m fogó nélküli / fémkarabiner 10240
10mm átm. x 2,4m fogó nélküli / fémkarabiner, fonott 10240-GF
10mm átm. x 3m fogó nélküli / fémkarabiner 10300
10mm átm. x 3m fogó nélküli / fémkarabiner, fonott 10300-GF
10mm átm. x 5m fogó nélküli / fémkarabiner 10500
10mm átm. x 5m fogó nélküli / fémkarabiner, fonott 10500-GF
13mm átm. x 1m fogós / fémkarabiner 13100
13mm átm. x 10m fogó nélküli / fémkarabiner 131000L
13mm átm. x 10m fogó nélküli / rézkarabiner 131000L-M
13mm átm. x 1m fogós / fémkarabiner, fonott 13100-GF
13mm átm. x 1m fogós / rézkarabiner, fonott 13100-GF-M
13mm átm. x 1m fogós / rézkarabiner 13100-M
13mm átm. x 1m fogó nélküli / nikkel karabiner 13100N
13mm átm. x 1m fogó nélküli / nikkel karabiner, fonott 13100N-GF
13mm átm. x 1m fogó nélküli / rézkarabiner, fonott 13100N-GF-M
13mm átm. x 1m fogó nélküli / rézkarabiner 13100N-M
13mm átm. x 1,2m fogós / fémkarabiner 13120
13mm átm. x 1,2m fogós / fémkarabiner, fonott 13120-GF
13mm átm. x 1,2m fogós / rézkarabiner, fonott 13120-GF-M
13mm átm. x 1,2m fogós / rézkarabiner 13120-M
13mm átm. x 2m fogó nélküli /fémkarabiner 13200
13mm átm. x 2m fogó nélküli / fémkarabiner, fonott 13200-GF
13mm átm. x 2m fogó nélküli / rézkarabiner, fonott 13200-GF-M
13mm átm. x 2m fogó nélküli / rézkarabiner 13200-M
13mm átm. x 2,4m fogó nélkül / fémkarabiner 13240
13mm átm. x 2,4m fogó nélkül / fémkarabiner, fonott 13240-GF
13mm átm. x 2,4m fogó nélkül / rézkarabiner, fonott 13240-GF-M

Termék Kód
13mm átm. x 2,4m fogó nélkül / rézkarabiner 13240-M
13mm átm. x 3m fogó nélküli / fémkarabiner 13300
13mm átm. x 3m fogó nélküli / fémkarabiner, fonott 13300-GF
13mm átm. x 3m fogó nélküli / rézkarabiner, fonott 13300-GF-M
13mm átm. x 3m fogó nélküli / rézkarabiner 13300-M
13mm átm. x 5m fogó nélküli / fémkarabiner 13500
13mm átm. x 5 m fogós / fémkarabiner, fonott 13500-GF
13mm átm. x 5 m fogós / rézkarabiner, fonott 13500-GF-M
13mm átm. x 5m fogó nélküli / rézkarabiner 13500-M
16mm átm. x 1m fogós / fémkarabiner 16100
16mm átm. x 10m fogó nélküli / fémkarabiner 161000L
16mm átm. x 10m fogó nélküli / fémkarabiner, fonott 161000L-GF
16mm átm. x 10m fogó nélküli /rézkarabiner 161000L-M
16mm átm. x 1m fogós / fémkarabiner, fonott 16100-GF
16mm átm. x 1m fogós / rézkarabiner, fonott 16100-GF-M
16mm átm. x 1m fogós / rézkarabiner 16100-M
16mm átm. x 1,2m fogós / fémkarabiner 16120
16mm átm. x 1,2m fogós / fémkarabiner, fonott 16120-GF
16mm átm. x 1,2m fogós / rézkarabiner, fonott 16120-GF-M
16mm átm. x 1,2m fogós / rézkarabiner 16120-M
16mm átm. x 1,5m fogós / fémkarabiner, karikával 16150-HS
16mm átm. x 1,8m fogó nélküli / fémkarabiner, fonott 16180-GF
16mm átm. x 2m fogó nélküli / fémkarabiner 16200
16mm átm. x 2m fogó nélküli / fémkarabiner, fonott 16200-GF
16mm átm. x 2m fogó nélküli / rézkarabiner, fonott 16200-GF-M
16mm átm. x 2m fogó nélküli / rézkarabiner 16200-M
16mm átm. x 2,4m fogó nélküli / fémkarabiner 16240
16mm átm. x 2,4m fogó nélküli / fémkarabiner, fonott 16240-GF
16mm átm. x 2,4m fogó nélküli / rézkarabiner, fonott 16240-GF-M
16mm átm. x 2,4m fogó nélküli / rézkarabiner 16240-M
16mm átm. x 3m fogó nélküli / fémkarabiner 16300
16mm átm. x 3m fogó nélküli / fémkarabiner, fonott 16300-GF
16mm átm. x 3m fogó nélküli / rézkarabiner, fonott 16300-GF-M
16mm átm. x 3m fogó nélküli / rézkarabiner 16300-M
16mm átm. x 5m fogó nélküli / fémkarabiner 16500
16mm átm. x 5m fogó nélküli / rézkarabiner 16500-M

Made in EU

Magyar termék
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Hossz (m) Termékkód
1,2 2012AN

2 2020AN

A kutyakiállítások nélkülözhetetlen eszköze. Vékony és elegáns, fogantyúja viszont ideális kialakí-
tású akár nagyobb kutyák megtartásához is. Nyakrésze állítható nagyságú, így bármely méretű 
kutyának kényelmes viseletet biztosít. A kutya fején átbújtatva, szorítócsúszó segítségével stabilan 
rögzíthető, nem csúszkál. Használaton kívül egészen kicsire összehajtható, zsebben is elfér, így 
bárhova magunkkal vihetjük.

Rendelhető szín:

Made in EUKiállítási (felvezetõ) póráz pórázok

P

Made in EU

Magyar termék
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Párnázott öv fényvisszaverő csíkkal, pórázzal és gyorskioldóval. Futáshoz, sífutáshoz, gondtalan 
sétáltatáshoz. A póráz teljes hossza 1,9 m. 

Figyelem!  Beépített védelem hirtelen rántás esetére!  A derék és a kéz megóvása érdekében a 
póráz 3-féle erősségű gumibetéttel rendelhető.

Termék Kutya súlya 
(pórázok esetében fontos) Termékkód

Jogging öv  - 100JG

1,9 m hosszú póráz 10-20 kg-os kutyáknak 100JO/0

1,9 m hosszú póráz 15-25 kg-os kutyáknak 100JO/1

1,9 m hosszú póráz 25-70 kg-os kutyáknak 100JO/2

Jogging öv + póráz 10-20 kg-os kutyáknak 110JO/0

Jogging öv + póráz 15-25 kg-os kutyáknak 110JO/1

Jogging öv + póráz 25-70 kg-os kutyáknak 110JO/2

Gyorskioldó - 100SA

Póráz + gyorskioldó 25-70 kg-os kutyáknak 110SA

Jogging táska - 110JT

Jogging öv pórázzal pórázok
Made in EU

Magyar termék

Jogging póráz: 100JO Jogging öv: 100JG Gyorskioldó: 100SA

Póráz + gyorskioldó: 110SA

Jogging táska: 110JT

Jogging öv + póráz: 110JO
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Úszó póráz pórázok

Rövidvezetõ póráz pórázok

Anyagának köszönhetően lebeg a vízfelszínen. 
Hossza megfelelő szabadságot biztosít a ku-
tya mozgásához, mégis fenntartja a megfelelő 
biztonságot és kontrollt gazda és kutya között. 
A piros változatnál az élénk szín miatt a kutya 
mozgását is kiemelt figyelemmel kísérhetjük. 

10 m hosszú, 4 mm átmérőjű.

Rövidvezető (36 cm hosszú), elsősorban kiképzési célokra. Fa fogórésze 
kényelmesen simul a tenyérbe, így a felvezető kezét nem vágja a vékony zsinór mun-
ka közben.  A póráz kezelése nem igényel nagy erőkifejtést: egyetlen pici csuk-
lómozdulattal, könnyen és gyorsan korrigálható a kutya minden apró rezdülése.

R

Szín Termékkód
fekete  2010S-S
piros  2010S-R

S

Méret Termékkód
36 cm  202KF

Made in EU

Magyar termék

Made in EU

Magyar termék

ÖKO-Tex®

Chrash-
tested

An t i- s lip
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A kikötő póráz ideális megoldás felépítő 
edzéshez, fogatáshoz. A gumi rész biztosítot-
ta rugalmasság ízületi sérülések megelőzésére 
szolgál. Fejlesztésünk eredményeképpen a 
póráz  maximum 50 cm-es nyúlásra képes. Ezál-
tal kiiktatjuk a visszarántó hatást, és a segéd is 
könnyebben felmérheti a szükséges távolságot.

Hossz Vastagság Termékkód
max. 5,5 m 20 mm  110GL

Hossz Vastagság Termékkód
1,1 m 6 mm  20235-KO

Hossz Vastagság Termékkód
2,2 m 25 mm 214SL

Hossz Vastagság Termékkód
10 m 6 mm  2010M

Speciális pórázok kiképző pórázok
Made in EU

Magyar termék

A rendőrségi Y-póráz az utcán szolgálatot teljesítő 
rendőrkutyák felszerelése, de jól használható pánik-
beteg vagy nagyon félős kutyák utcai forgalomhoz szok-
tatásánál. Lehetővé teszi, hogy a póráz a kutyán két he-
lyen egyidejűleg is rögzítve legyen (két nyakörvön vagy 
nyakörvön és kutyahámon). Így megakadályozható a 
kutya akaratlan elszabadulása.

A kontaktpóráz merev zsinórjának 
köszönhetően a kutya apró, alig látható kéz-
mozdulatokkal is biztosan kezelhetővé válik, a 
gyors, finom mozdulatok által azonnali választ 
kap minden apró rezdülésére. A póráz által 
közvetített inger nem okoz tartós kellemetlen-
séget. Használata agresszív vagy pánikbeteg 
kutyáknál kifejezetten ajánlott.

A  nyomozó póráz könnyű, selymes felületű 
zsinórból készült, így a kutyát nem zavarja munka 
közben, és a felvezető számára is kényelmes és 
biztonságos fogást nyújt. Nagy szakítószilárd-
ságú, enyhén csúszós felszíne megakadályozza, 
hogy kibogozhatatlan csomók keletkezzenek rajta. 
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IDC® Lumino-póráz pórázokMade in EU

Magyar termék

Hossz (m) Kialakítás Termékkód
0,35 rövidvezető 216KF-SN

0,8 fogó nélküli 216-SN-0,8

1 fogó nélküli 216-SN-1

1 fogós 216-SN-1S

1,2 fogós 216-SN-1,2S

2 fogó nélküli 216-SN-2

2 fogós 216-SN-2S

3 fogó nélküli 216-SN-3

5 fogó nélküli 216-SN-5

10 fogó nélküli 216-SN-10

15 fogós 216-SN-15S

IDC® Lumino-póráz, mely teljes sötétségben világít (foszforeszkál). Optimális tapadású, szilikon 
jellegű bevonattal ellátott, erős poliészter heveder, mely terhelési teszteken is bizonyított. 

19 mm szélességben, különböző hosszúságban, fogóval vagy anélkül kapható.

Szín:  

neon
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Szélesség Hossz Termékkód
25 mm 45 cm 25083-45
25 mm 50 cm 25083-50

25 mm 55 cm 25083-55

25 mm 60 cm 25083-60

40 mm 45 cm 40083-45

40 mm 50 cm 40083-50

40 mm 55 cm 40083-55

40 mm 60 cm 40083-60

40 mm 65 cm 40083-65

40 mm 70 cm 40083-70

40 mm 75 cm 40083-75

40 mm 80 cm 40083-80

A 2 mm vastag bőrrel körbeburkolt heveder és a nyomáselosztó szivacsok kombinációja rendkívül 
puha, de nagyon erős bőrszíjat eredményezett, amelynek szakítópróbás tesztelése során 400 kg 
feletti statikus terhelhetőséget értünk el.

Öko nyakörv bőr nyakörvek

Szélesség Hossz Termékkód
40 mm 45 cm 40082-45
40 mm 50 cm 40082-50

40 mm 55 cm 40082-55

40 mm 60 cm 40082-60

40 mm 65 cm 40082-65

40 mm 70 cm 40082-70

40 mm 75 cm 40082-75

40 mm 80 cm 40082-80

Kívánság szerint fogós változatban is rendelhető, melynek bősége 
állítható, továbbá a kutya fennakadásának megelőzése érdekében lezárható.

Belső nyomáselosztó szivacs és he-
veder erősítés, kézi varrással rög-
zített, hegesztett csat és karika teszi 
a terméket rendkívül teherbíróvá. 

Szín: fekete

Made in EU

Magyar termék



38

F2

A középkarikánál kialakított, zárható fogó 
lehetővé teszi a kutya stabil megtartását  és biz-
tonságos felemelését. A stabil rögzítésről a ku-
tya nyakán nagy teherbírású csat és biztonsá-
gi hevederzár gondoskodik. A nyakörv heveder 
anyaga könnyen tisztítható, formatartó. A tépőzáras 
felület lehetővé teszi a különféle felira-
tok rögzítését – ezentúl nemcsak a hámon 
viselhet feliratot kutyája, hanem nyakörvén is!

A 4 cm vastag nyakörv körfogata 38-53 cm, az 
5 cm széles változaté pedig 47-67 cm között állítható.

Fogóval, reflektorcsíkkal K-9 kiképzőnyakörv

A fényvisszaverő csíkkal ellátott nyakörv arról 
gondoskodik, hogy szürkületben, sötétben vagy köd-
ben is követhessük a kutya mozgását. A csík végigfut 
a termék teljes hosszán, varrással stabilan rögzített. 

A 4 cm vastag  nyakörv körfogata 38-53 cm, az 
5 cm széles változaté pedig 47-67 cm között állítható.

Szélesség Körfogat Termékkód
40 mm 38-53 cm 100HA-K
50 mm 47-67 cm 200HA-K

Fogóval, feliratmezõvel K-9 kiképzőnyakörv

Szélesség Körfogat Termékkód
40 mm 38-53 cm 100HA
50 mm 47-67 cm 200HA

Biztonsági hevederzár

Made in EU

Magyar termék

Made in EU

Magyar termék
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Szélesség Hossz Termékkód
14 mm 24 - 36 cm között állítható  218HB-NL
19 mm 27 - 42 cm között állítható  216HB-NL

25 mm 39 - 65 cm között állítható  214HB-NL

Egyszerű, mégis sokoldalúan használható nyakörv ellenálló, jól tisztítható alapanyag-
ból, erős, terhelési teszteken bevált műanyag csattal. Az IDC® nyakörv különlegessége, 
hogy foszforeszkáló szálakat tartalmaz, a márkajelzés pedig fényvisszaverő.   
Így kutyánk biztonsága érdekében a jól láthatóságot maximálisan lehetővé tesszük.

IDC® nyakörv csõhevederbõl nyakörvek
Made in EU

Magyar termék
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Szegecselt marhabõr nyakörv bőr nyakörvek

Kiváló minőségű marhabőrből, gondos, stabilan kialakított rögzítésekkel, a kutya és gazdája 
számára legkényelmesebb formai megoldásokkal. 

Natúr és fekete színben kapható.

Szélesség Hossz Termékkód
16 mm 45 cm 16045-N
20 mm 55 cm 20055-N

25 mm 60 cm 25060-N

40 mm 75 cm 40075-N

Szélesség Hossz Termékkód
16 mm 45 cm 16045-S
20 mm 55 cm 20055-S

25 mm 60 cm 25060-S

40 mm 75 cm 40075-S

Made in EU

Magyar termék
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Ideális választás szöges nyakörvek helyett. 3,5 mm vastag, merev textilzsinór, 
melynek használhatósága agresszív vagy pánikbeteg kutyák esetében már bizo-
nyított a gyakorlatban. Rövid pórázon, csakis nagy erőkifejtés nélkül használható!

Kontroll nyakörv stoppal kiképző nyakörvek

Hossz Termékkód
25 cm 20235-25
30 cm 20235-30

35 cm 20235-35

40 cm 20235-40

45 cm 20235-45

50 cm 20235-50

55 cm 20235-55

60 cm 20235-60

65 cm 20235-65

70 cm 20235-70

75 cm 20235-75

80 cm 20235-80

Fojtó zsinórnyakörv kiképző nyakörvek

Fojtó funkcióval működő nyakörv, mely kikép-
zésre kevésbé, viszont utcai használatra annál 
inkább alkalmazható.

Vastagsága 12 mm

Hossz Termékkód
40 cm 20280-40-S

45 cm 20280-45-S

50 cm 20280-50-S

55 cm 20280-55-S

60 cm 20280-60-S

65 cm 20280-65-S

70 cm 20280-70-S

75 cm 20280-75-S

80 cm 20280-80-S

Made in EU

Magyar termék

Made in EU

Magyar termék
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IDC® Lumino foszforeszkáló nyakörv nyakörvek

A világító nyakörv a természetes vagy mesterséges fényben történő feltöltődés hosszától függően 
10-40 percen keresztül világít. A neon színű heveder nappali fényben is feltűnő, melyet külön kie-
mel, hogy a  kutya nyaka felől első osztályú, fekete marhabőrrel bélelt.

A termék víz-, gyűrődés- és UV-álló, nagy terhelést is könnyedén kibír.

45-70 cm hosszúságig kapható.

Szélesség Hossz Kód
25 mm 45 cm 214HB-SN-45
25 mm 50 cm 214HB-SN-50

25 mm 60 cm 214HB-SN-60

25 mm 70 cm 214HB-SN-70

Made in EU

Magyar termék
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Kutyafajta Körfogat Hossz Magasság Termékkód
uszkár (közepes), spániel, schnauzer 
(törpe) 23 cm 7 cm 5 cm 17105-S

pointer, dalmata, szetter, uszkár 24,5 cm 8,5 cm 6,5 cm 17106-S
pointer, szetter, golden retriever, uszkár 
(nagy) 25 cm 9 cm 7 cm 17107-S

dalmata, labrador, golden retriever, uszkár 
(nagy), szibériai husky, pitbull 26 cm 9 cm 7 cm 17108-S

collie és más, hosszúkás orrú kutyák 27 cm 10 cm 7 cm  171CL-S
pointer, dalmata, szetter, labrador, golden 
retriever, szibériai husky, alaszkai malamut 28 cm 10 cm 7,5 cm 17109-S

juhászkutyák, dalmata, szetter, labrador, 
golden retriever, alaszkai malamut 31 cm 11 cm 8 cm 17110-S

mali, német juhászkutya 32 cm 12 cm 5 cm 171P1-S
mali, német juhászkutya 33 cm 12 cm 9 cm 171P3-S
német juhászkutya, rottweiler, nagy juhász-
kutyák 36 cm 13 cm 9 cm 171P4-S

rottweiler (szuka) és más, rövid orrú kutyák 39 cm 10 cm 9 cm 17114-S
rottweiler (kan) és más, rövid orrú kutyák 39 cm 11 cm 10 cm 17115-S
nagy juhászkutyák és más, rövid orrú 
kutyák 42 cm 11 cm 11 cm 17116-S

Tradicionális, erős, fűzött bőr szájkosár. Igazi 
szíjgyártó munka. Alapanyaga: 5 mm vastag 
fekete bikabőr. Középmérettől óriás méretig 
készül.  Szolgálati kutyáknak is ajánlott.

Extra erõs bõr szájkosár szájkosarak
Made in EU

Magyar termék

Orrkörfogat

A szájkosár méretének kiválasztásához célszerű a kutya 
nyitott (lihegő) pofájának körfogatát, orrhosszát és orr-
végen mért magasságát alapul venni. Az így kapott mé-
retekhez 1 cm-t  hozzáadva kapjuk meg a szájkosarak mé-
rettáblájából azt a kosarat, melyet kutyánk nagy melegben 
is eltűr majd. 

Orrhossz

Orrvég 
magassága
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G2

Kutyafajta Körfogat Hossz Magasság Termékkód
Yorkshire terrier, törpe pincser 15 cm  6 cm  4 cm  17101-L
törpe pincser, törpe schnauzer 18 cm  6,5 cm  4 cm  17102-L

törpe pincser, törpe schnauzer 20 cm  7 cm  5 cm  17103-L

uszkár (közepes), spániel,törpe schnauzer 21 cm  7,5 cm  6 cm  17104-L

dobermann, collie 28 cm 11 cm 7 cm 171D2

dobermann, collie 30 cm 12 cm 6,5 cm 171D3

boxer 31 cm  6 cm 9 cm 171B1-L

boxer 31 cm 7 cm 7 cm 171B2-S

labrador, Staffordshire terrier 32 cm 8 cm 8 cm 17111-L

dobermann, collie 32 cm 13 cm 8 cm 171D4

rottweiler, Staffordshire terrier 33 cm 10 cm 8 cm 17112-L

rövid orrú rottweiler (szuka) 33 cm 8 cm 11 cm 17113-L

2,5 mm vastag marhabőr szíjakból készített szájkosár. Könnyű és puha, a kutya számára első 
szájkosárként ideális. A mini kutyáknak való legkisebbtől középméretig kapható.

Könnyû bõr szájkosár szájkosarak
Made in EU

Magyar termék
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G3

Kutyafajta Körfogat Hossz Magasság Termékkód
mali (szuka) 29 cm 9,5 cm 7 cm 1731G
szuka juhászkutyák   31 cm 8,5 cm 8,5 cm 1732G

kan juhászkutyák 35 cm 11 cm 10 cm 1734G

4 mm vastag marhabőrből készített, zárt szájkosár, mely a legjobb védelem a harapásos balesetek 
megelőzése érdekében, ugyanakkor jól szellőzik, és kialakítása a kutya igényeihez alkalmaz-
kodik. Szolgálati kutyáknak, munka- és sportkutyáknak ideális viselet a hétköznapok során, de 
egy határozottabb fellépésű házikedvenc is hasznát láthatja. Három különböző méretben kapható, 
közepes- és nagytestű kutyák részére.

Zárt bõr szájkosár szájkosarak

Orrkörfogat

A szájkosár méretének kiválasztásához célszerű a kutya 
nyitott (lihegő) pofájának körfogatát, orrhosszát és orrvégen 
mért magasságát alapul venni. Az így kapott méretekhez 
1 cm-t  hozzáadva kapjuk meg a szájkosarak mérettáb-
lájából azt a kosarat, melyet kutyánk nagy melegben is eltűr 
majd. 

Orrhossz

Orrvég 
magassága

Made in EU

Magyar termék
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G4

Kutyafajta Körfogat Hossz Magasság Termékkód
mali (szuka) 27 cm 9 cm 7 cm 17201
mali (kan)   29 cm 9 cm 8 cm 17202

juhászkutyák 34 cm 11 cm 10 cm 17204

Kifejezetten szolgálati kutyák számára kifejlesztett, őrző-védő munkára ajánlott termék. 
A kosárrész kézzel varrott, fémbetétes merevítést, továbbá fogvédő párnát tartalmaz.
A sérülések megelőzése érdekében az orr-rész neoprénnel bélelt. A nyakszíjazat 
gyorskioldós, biztonsági zárral ellátott csattal felszerelt. 

Police bõr szájkosár szájkosarak

Orrkörfogat

A szájkosár méretének kiválasztásához célszerű a kutya 
nyitott (lihegő) pofájának körfogatát, orrhosszát és orrvégen 
mért magasságát alapul venni. Az így kapott méretekhez 
1 cm-t  hozzáadva kapjuk meg a szájkosarak mérettáb-
lájából azt a kosarat, melyet kutyánk nagy melegben is eltűr 
majd. 

Orrhossz

Orrvég 
magassága

Made in EU

Magyar termék
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G5

Kutyafajta Körfogat Hossz Magasság Termékkód
shitzu, yorki, Yorkshire terrier, 
törpe pincser,  törpe schnauzer 15,5 cm 5,5 cm 6 cm 190EM

tacskó (kicsi) 19,5 cm 8,5 cm 5,5 cm 190JM
Yorkshire terrier, törpe Pincser 20 cm 7 cm 5 cm 19001
Yorkshire terrier, törpe Pincser 21 cm 7,5 cm 5,5 cm 19002
tacskó (nagy) 21 cm 9 cm 6 cm 190JD
Yorkshire terrier, törpe schnauzer 25 cm 9 cm 6 cm 19003
fox terrier, spániel 26 cm 10 cm 7 cm 19000
bajor véreb, fox terrier, pincser, spániel, 
schnauzer (közepes), uszkár (közepes) 27 cm 9,5 cm 6,5 cm 19004

collie (kicsi) 28 cm 11 cm 5,5 cm 190CM
boxer - kicsi 28,5 cm 6 cm 8,5 cm 190B1
collie (nagy) 30 cm 12 cm 7 cm 190CD
Staffordshire terrier, szuka 30,5 cm 10 cm 7 cm 19005
boxer - közepes 32 cm 7 cm 8 cm 190B2
mali, dobermann szuka 32 cm 13 cm 9,5 cm 190G1
mali szuka, német juhász szuka 34 cm 12 cm 10,5 cm 190P3
rottweiler - szuka 34,5 cm 10 cm 10,5 cm 190R1
boxer - nagy 36 cm 7 cm 8 cm 190B3
rottweiler - kan 36 cm 9,5 cm 9,5 cm 190R2
mali kan 36 cm 13 cm 11 cm 190G2
mali kan, német juhász (középnagy) 36 cm 12 cm 10,5 cm 190P4
juhászkutya - középnagy 37 cm 13 cm 10 cm 19007
Staffordshire terrier kan 36 cm 11 cm 9 cm 19006
rottweiler kan, nagy német juhász kan 38 cm 12 cm 12 cm 190P5
juhászkutyák, kaukázusi 40 cm 13 cm 11 cm 19008
bernáthegyi 45,5 cm 12,5 cm 9,5 cm 190BE
német dog, mastiff 46 cm 13 cm 17 cm 190DO

E szájkosár szíjazatát, valamint orrpárna részét  
is az osztrák és magyar szolgálati kutyás egy-
ségek igényeinek megfelelően alakítottuk ki. Az 
orrpárna minden esetben jól szellőző vagy zárt 
cellaszerkezetű szivacsréteg, mely megakadá-
lyozza a sérü-léseket és a későbbi esetleges 
elfertőződést a kutya orrán. A fémből készített 
kosárrész hegesztett és krómozott kivitelű.

Fém szájkosár szájkosarak
Made in EU

Magyar termék
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G6

Praktikus kiképzési eszköz szolgálati kutyák számára. Kényelmes, bélelt orr-része, stabil rögzítései 
garantálják a kutya kényelmét. Védőfelszerelésen végzett fogásgyakorlatok során használatos. A 
szájkosaras őrző-védő munka felépítéséhez ideális. 

Körfogat Termékkód
29 cm 172H1
34 cm 172H2

37 cm 172H4

Félig nyitott bõr szájkosár szájkosarak
Made in EU

Magyar termék
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H1

Az IDC® kaucsuklabda természetes kaucsukból 
készül, különösen stabilan rögzített, nagy teherbírású 
zsinórral, amelynek fogantyúja zárható, bősége gumi-
csúszóval állítható. Ezzel elkerülhető, hogy a kutya játék 
közben a hurokba belelépjen. Az egyszerűbb kivitelezésű 
(K-9), csomóval kialakított markolat kisebb kutyák taní-
tásához ajánlott. A labda nem úszik a víz felszínén!

Kivitel Átmérő Zsinór hossza Termékkód
zárható fogóval (IDC) 50 mm 34 cm 242BLC-50
zárható fogóval (IDC) 60 mm 34 cm 242BLC-60

zárható fogóval (IDC) 70 mm 34 cm 242BLC-70

csomómarkolattal 50 mm 25 cm 242BLK-50

csomómarkolattal 60 mm 30 cm 242BLK-60

csomómarkolattal 70 mm 30 cm 242BLK-70

Fluoreszkáló labda motivációs eszközök

Átmérő Kivitel Termékkód
60 mm zárható fogóval 242-BLL-60

Kaucsuklabda motivációs eszközök

A 60 mm átmérőjű IDC  neon fluoreszkáló labda 
szilikon gumiból készül, rendkívül tartós motivációs esz-
köz kölyök és felnőtt kutyáknak egyaránt. A fluoreszkáló 
labda - szögletessége folytán - ideális pattogó zsákmány, 
amelynek belsejébe jutalomfalat helyezhető. A labda nem 
úszik a víz felszínén!

®

A fogantyú a jól bevált gumigyűrűs 
megoldással lezárható.

Made in EU

Magyar termék

Made in EU

Magyar termék



50

H2

Méret Termékkód
10 x 2,5 cm, kívül varrott 18510
15 x 2,5 cm, kívül varrott 18515

20 x 3 cm, kívül varrott 18520

20 x 5 cm, belül varrott 18521
25 x 5,5 cm, belül varrott, 
2 fogóval 18525

45 x 7 cm, belül varrott, 
2 fogóval 18545

20 cm, lapos 185LE-20

30 cm, lapos 185LE-30

Méret Kialakítás Termékkód
10 x 2 - 3 cm kívül varrott 18410
15 x 2 - 3 cm kívül varrott 18415

20 x 3 cm kívül varrott 18422

20 x 3 cm kívül varrott, 2 fogóval 18422-2

20 x 5 cm kívül varrott 18421

20 x 5 cm kívül varrott, 2 fogóval 18421-2

20 x 5,5 cm belül varrott 18420

20 x 5,5 cm belül varrott, 2 fogóval 18420-2

25 x 5,5 cm belül varrott, 2 fogóval 18425

30 x 3 cm kívül varrott, 2 fogóval 18430-3

30 x 7 cm belül varrott, 2 fogóval 18430-7

45 x 7 cm belül varrott, 2 fogóval 18445

A bőr olyan anyag, amit minden 
kutya szívesen vesz a szájá-
ba:  puha, jó illatú és természetes. 
Tartós és ellenálló nagy terhelés esetén 
is. Egyedi méretek 20 darab fölött!

A pamut/nylon harapóhurka a zsákmányszerző ösztön 
felkeltésén alapuló kiképzési technikák egyik legfonto-
sabb segédeszköze. Anyagának teherbírása messze  a 
legmagasabb. A pamut harapóhurka fogója kényelmesen 
széles, és nagy terhelés esetén is stabilan tart. A hurka 
belsejében nylonból készült, rugalmas anyag van, amelyet 
matracgyártók használnak a szivacsok takarására.

“
Pamut és bõr harapóhurkák motivációs eszközök

Bőr harapóhurka

Made in EU

Magyar termék

Pamut/nylon harapóhurka
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H3

Apportfák motivációs eszközök

Súly Kialakítás Termékkód
150 g keményfa, egy darabból 26215
270 g keményfa, egy darabból 26225

400 g keményfa, egy darabból 26240

650 g keményfa, egy darabból 26265E

1000 g keményfa, egy darabból 26200E

650 g keményfa, 8 szögletű, laminált 26365

1000 g keményfa, 8 szögletű, laminált 26310

2000 g keményfa, 8 szögletű, laminált 26320

Apportfáink keményfából készülnek, ellenállóak és tartósak. Kialakításuk kényelmes fogást 
biztosít a kutya számára. Nagy méret- és formaválasztékban kaphatóak, súlyukat a hivatalos 
versenyszabványok szerint állítottuk be.

Made in EU

Magyar termék
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H4

A Yankee Map  multifunkcionális motivációs eszköz, jutalomfalat-tartó: zsákmányként, illetve a ku-
tya fogáskészségének javítására használható. A sokoldalú játékszer alkalmazásával a kevésbé ak-
tív ebek is kedvet kapnak a játékhoz. A  Yankee Map belsejében több tárolózseb, továbbá egy  
cserélhető harapóhurka van elhelyezve. Uwe Friedrich, a TeamCanine vezető kiképzője ajánlásával!

Könnyű, ugyanakkor erős anyagának 
köszönhetően rendkívül strapabíró 
jutalomfalat-tartó, mely cipzárral 
zárható. Pamut-nylon 
összetevőinek 
optimális aránya 
hosszú élettartamot 
biztosít. 

Yankee Map jutalomfalat-tartók

Méret Termékkód
20 cm 184BW-20

Méret Termékkód
20 cm 28534-YM

Az erős  pamut/nylon burkolatú harapóhurka - tépőzáras 
felének megnyitásával - egyben jutalomfalat elrejtésére 
is alkalmas. Mágnes, illetve egyéb speciális tárgy elhe-
lyezése esetén ügyelni kell annak biztonságos rögzí-
tésére. Figyelem! A gyártó nem vállal felelősséget az 
ütőzsákban elrejtett, ehetetlen tárgyak lenyelése esetén.

Méret Termékkód
20 cm 184MB

Tölthetõ ütõzsák tépõzárral jutalomfalat-tartók

Jutalomfalat-tartó - könnyû jutalomfalat-tartók

Made in EU

Magyar termék

Made in EU

Magyar termék

Made in EU

Magyar termék
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A jutalomfalattal tölthető, úszó apportjáték segít-
ségével a kutya játékosan sajátíthatja el a vízi 
munka alapjait. Szárazföldön is használható 
keresőmunka tanítására, illetve a kutya kreativi-
tásának fejlesztésére. Anyaga a pamut és nylon 
kombinációjának köszönhetően rendkívül el-
lenálló a kutyaharapással szemben.

Az Aqua Food Dummy segítségével a kutyát könnyen 
vízhez szoktathatjuk bármiféle stresszhatás nélkül, já-
tékosan. A kis zsák jutalomfalattal tölthető, cipzárral 
könnyen lezárható.  A dupla bélésnek köszönhetően 
sokáig nem ereszti át a vizet - a belsejében elrejtett fi-
nomság száraz marad akkor is, ha a játékot vízben 
használjuk. Szárazföldön alkalmazva kiváló segédeszköz 
keresőmunka tanításához.  Uwe Friedrich, a TeamCanine 
vezető kiképzője ajánlásával!

Méret Termékkód
19 x 10 x 3 cm 28532-TC
16 x 6 x 3 cm 28531-TC

Méret Termékkód
20 cm 28533

Vízi dummy jutalomfalat-tartókMade in EU

Magyar termék

H5

Úszó jutalomfalat-tartó jutalomfalat-tartókMade in EU

Magyar termék
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K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

I1

Igazi sportos ruházat, mely ideális kutyás sporttevé-
kenységekhez, de bármilyen szabadidős elfoglaltsághoz is 
viselhető. 
Kényelmes, jól szellőző anyaga 50% pamut és 50% poliész-
ter. Elöl-hátul K-9 felirattal, kapucnis és cipzáros-kapucnis 
változatban.
Rendelhető méretek: S, M, L, XL, XXL

Termékkód: 10K9Z-[színkód]-[méret]

Hossz (cm) Szélesség (cm) Vállszélesség (cm)
S 67 53,5 56
M 68 54 56,5
L 70 59 60

XL 72 64 66
XXL 75 68 71
3XL 76 74 75
4XL 79 76 78
5XL 81 79 82

K-9 Units pulóverek JULIUS-K9 ruházat

K-9 Units cipzáros-kapucnis pulóver

K-9 Units kapucnis pulóver

K-9
Units

Mérettáblázat:

Rendelhető színek:

Rendelhető színek:

Original 2002

Rendelhető méretek:
- szürke: S, M, L, Xl, XXL
- fekete: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Termékkód: 10K9P-[színkód]-[méret]

csokibarna

sötétzöldszürkekirálykék

feketesötétkék

világoskéknarancspiros

fekete szürke

Made in EU
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K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9 Units cipzáros-kapucnis pulóver
Rendelhető színek:

I2

Ideális bármilyen szabadidős tevékenységhez, de akár 
sportos utcai viseletnek is megfelel. 100%-ban pamutból 
készült, kényelmes és jól szellőzik.
Elöl és a hátrészen is K-9 felirattal.

Méret: S, M, L, XL, XXL

Termékkód: 12T[színkód]-[méret]

K-9 Units pólók JULIUS-K9 ruházat

K-9
Units

Original 2002

NE

fekete homokszínű

olajzöld piros

világoskék narancs

neon

Made in EU
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K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

I3

K-9 Units trikó JULIUS-K9 ruházat
Made in EU

Ideális bármilyen szabadidős tevékenységhez, de nyáron sportos utcai viseletnek is megfelel. 
100%-ban pamutból készült, kényelmes, kellemes tapintású. Elöl és a hátrészen is K-9 felirattal.

Nem Termékkód
férfi 12TSM-[színkód]-[méret]

női 12TSF-[színkód]-[méret]

Rendelhető színek: B W

Méret: S, M, L, XL (női)
            M, L, XL, 2XL (férfi)

K-9
Units

Original 2002
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K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

I4

Hossz (cm) Szélesség (cm) Vállszélesség (cm)
XS 61 53 44.,5

S 61,5 54,5 45

M 63 56 46

L 63,5 58 47,5

XL 66 60 50

XXL 69 61 52

3XL 71,5 63 53

A jó minőségű, szél- és vízálló anyag, valamint a micro-fleece 
bélés a komfortos viseletet szolgálja, és elsősorban a kihűlés 
ellen véd. Sportosan divatos sárga és fekete színösszeállí-
tásban kapható. Az alsó szélbe és a gallérba húzott zsinórok 
optimális, testhezálló beállítási lehetőséget biztosítanak.

Méret Termékkód
XS 10K9SOFT-S-XS

S 10K9SOFT-S-S

M 10K9SOFT-S-M

L 10K9SOFT-S-L

XL 10K9SOFT-S-XL

XXL 10K9SOFT-S-XXL

3XL 10K9SOFT-S-XXXL

Soft-Shell dzseki JULIUS-K9 ruházat

Mérettáblázat:

Made in EU
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K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

K-9
Units

I5

Felsőrész:
- 100% poliészter
- a szellőzést és a komfortérzetet a hálószerű belső bélés biztosítja
- oldalán cipzárral zárható zsebekkel
- belül tépőzárral zárható mobiltelefon-zsebbel
- alul összehúzható
- elején és hátulján K9 logóval

Nadrág:
- 100% poliészter
- a szellőzést és a komfortérzetet a hálószerű belső bélés biztosítja
- oldalán cipzárral zárható zsebekkel
- a nadrágszár alsó része cipzárral nyitható

K-9 Units szabadidõruha JULIUS-K9 ruházat
Made in EU

Modern megjelenésű tréningruha, alsó- és felsőrésszel. 
Otthoni viseletként vagy sportoláshoz egyaránt megfelel. 
Fekete alapszínben, sárga csíkokkal. A felső- és alsórész 
külön is megvásárolható!

Mérettábla (cm)  XS S M  L XL XXL 3XL
Felsőrész elejének hossza 62 64 66 68 70 72 74
Felsőrész mellbősége 116 120 124 128 134 142 148
Felsőrész derékbősége 104 108 112 116 128 132 136
Felsőrész csípőbősége 100 104 108 112 122 128 132
Ujjhossz 75 76 80 82,5 84 86,5 88
Karbőség 48 49 50 52 58 60 62
Nadrág külső hossza 102 103 105 107 109 111 113
Nadrág belső hossza 73 74 76 77 79 81,5 83,5
Nadrág derékbősége 64 66 70 74 78 82 86
Nadrág csípőbősége 106 110 114 118 124 128 132

Méretek: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Termék Termékkód
Tréningfelső 12TRN-J-[méret]
Tréningalsó 12TRN-H-[méret]

Tréningruha 12TRN-[méret]
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I6

Fegyveres egységek, őrző-védő cégek 
számára ideális választás, de azok sem fognak 
csalódni benne, akik szabadidős tevékeny-
ségekhez keresnek tartós, kényelmes sport-
ruházatot. Unisex viselet. Anyaga  (poliészter) 
vízálló, karmolás- és kopásálló, ugyanakkor 
jól szellőzik. A zsebek tépőzárral zárhatóak. 
A nyitható lábszárrésznek köszönhetően utcai 
viselet felett is hordható, könnyedén fel- és 
levehető. 

Méret: 36-62
Kód: 10UHSW+[méret]

Katonai szabvány alapján készült, vagyis kü-
lönleges igényeket is kielégítő, unisex viselet. 
Anyaga tartós, ezért komoly terepmunkára is 
alkalmas. Felülete karmolásálló,  strapabíró. 
A nadrág lábszárrésze térd felett lecip-
zározható, így néhány mozdulattal igény 
szerint rövidnadrággá is alakítható. Anyaga 
impregnált pamut.

Méret: 34 - 62 

Termékkód: 10UHS+[méret]Rendelhető szín:

K-9 Units lecipzározható nadrág JULIUS-K9 ruházat

K-9 Units vízálló nadrág JULIUS-K9 ruházat
Made in EU

K-9
Units

Rendelhető szín:

Original 2002
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I7

Rendelhető szín:

A sok zsebnek köszönhetően végre minden 
kéznél lehet. Még a hátrészen is található egy 
nagy zseb, így a kutya képzése közben a  juta-
lom  a legváratlanabb pillanatokban és helyekről 
kerülhet elő, folyamatosan ébren tartva a kutya 
érdeklődését. Bár elsősorban kutyakiképzők és 
sportkutyások számára fejlesztettük ki, fotósok 
és természetjárók is szívesen használják.

Anyaga: impregnált, karmolásálló pamut.

Méret: 
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Termékkód: 10WKS+[méret]

Impregnált  pamut ill. közepesen vízálló poliészter 
anyagból készül. Felülete karmolásálló, így teljes 
biztonsággal dolgozhatunk benne.
 
A sok zseb lehetővé teszi, hogy minden szükséges 
eszköz azonnal kéznél legyen. Minden zsebe - még 
a hátrészen levő is -  patenttal zárható.

Méret: 
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Rendelhető szín:

Anyag Termékkód
vízlepergető 10K9W-[méret]

pamut 11K9W+[méret]

K-9 Units rövid mellény JULIUS-K9 ruházatMade in EU

K-9 Units mellény JULIUS-K9 ruházatMade in EU
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I8

Rendelhető szín:

A klasszikus baseball sapka nem hiányozhat a Julius-K9 sportfelszerelései közül sem. 
Elegáns, fekete színe jó hátteret nyújt az élénk színű, messziről is jól látható sárga márkajelzésnek.

Termékkód: 10K9K

A divatos military fazonnak köszönhetően spor-
tolásnál és utcai viseletként is megállja a helyét. 
Könnyű pamut anyagból készült, ideális nyári 
viselet. Bézs színe bármilyen színű öltözék prak-
tikus kiegészítőjévé teszi. Anyaga tartós és köny-
nyen tisztítható.

Rendelhető szín:

Termékkód: 10K9KM-B

K-9 Units sapka JULIUS-K9 ruházat

K-9 Units Military sapka JULIUS-K9 ruházat

K-9
Units

Original 2002

Made in EU

Made in EU
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I9

K-9 Units bõr deréköv JULIUS-K9 ruházat
Made in EU

Rendelhető szín:     

A tradicionális Julius-K9 bőr deréköv 3,5 mm vas-
tagságú marhabőrből készül, 4 cm szélességben 
és 110 ill. 125 cm hosszúságban.

K-9
Units

Hossz Termékkód
110 cm 13K9B-M

125 cm 13K9B-L

Fekete színének köszönhetően szinte 
bármilyen öltözék praktikus kiegészítője 
lehet. 

A Julius-K9 felirat és logó harmonikusan 
simul az alapanyagba, mégis vonzza 
a tekintetet. Nem csak kutyatulajdono-
soknak!

Original 2002
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A védőfelszerelések és kiképző eszközök csak saját felelősségre használhatóak!

J1

Pamut/nylon párna fogásfejlesztés

A fogásfejlesztés és játékos kiképzés elengedhetetlen kellékei. A középső fogantyú merev kikép-
zése tökéletesen biztosítja az egykezes használat lehetőségét. 
A pamut/nylon fogásfejlesztő párnák három méretben, kétféle keménységben készülnek. 
Páratlanul rugalmas belső anyagok és a saját szövésű pamut/nylon szövethuzat garantálják ku-
tyánk számára a tökéletes fogásélményt.

Anyag Méret Termékkód
pamut / nylon - standard - kemény 35 x 20 x 6,4 cm 144BH

pamut / nylon - standard - puha 35 x 20 x 6,4 cm 144BW

pamut / nylon - medium - puha 30 x 15 x 5,5 cm 144BWM

pamut / nylon - mini - puha 17 x 13 x 5 cm 144BWSM

Anyag Méret Termékkód
bőr - puha 35 x 20 x 6,4 cm 144LW

bőr - kemény 35 x 20 x 6,4 cm 144LH

juta - puha 35 x 20 x 6,4 cm 144JW

juta - kemény 35 x 20 x 6,4 cm 144JH

Bõr és juta párna fogásfejlesztés

A bőr fogásfejlesztő párna anyagának, csúszós 
felületének köszönhetően tökéletesen alkalmas a 
biztos fogás felépítésére.

A juta fogásfejlesztő párnát a legvastagabb, 
durva felületű szövetből készítjük. 

Made in EU

Magyar termék

Made in EU

Magyar termék
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J2

fogásfejlesztés

Anyag Szélesség Termékkód
pamut/nylon - kemény 38 cm 144BK-H

pamut/nylon - puha 31 cm 143BK-W

A fogásfejlesztő ék - formájából adódóan - 
ergonómiailag tökéletesen illeszkedik a kutya szájába, 
így nagy segítséget jelent a játékos kiképzés során. Külső 
huzata  a Julius-K9 első osztályú pamut/nylon szövetéből 
készül. A harapóék két oldalán stabil fafogantyú, míg 
középen hevederfogantyú található. A puha verzió lapo-
sabb fogófelülettel készül. 
Felnőtt és növendék kutyákhoz egyaránt ajánlott.

Védőhuzat

Védőkarként (alkar hosszúságú) és fogásfejlesztő 
ékként egyaránt használható. A kutya számára 
maximálisan biztosítja a keménykarok fogásának 
élményét. A felszerelés pamut/nylon vagy juta 
védőhuzattal használható.

Harapóék

Anyag Termékkód
pamut/nylon 144-CC

juta 144-CJ

Méret Termékkód
32 x 24 x 11,5 cm 144-1IN2

Védőkar

2 in 1 védõkar fogásfejlesztés

Made in EU

Magyar termék

Made in EU

Magyar termék
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A védőfelszerelések és kiképző eszközök csak saját felelősségre használhatóak!

J3

Karrész fogási gyakorlatokhoz fogásfejlesztés

Ez az alkarra húzható puha harapópárna ideális eszköz a fegyelmező munka jutalmazására. A külső 
huzat pamut/nylon anyagból, míg belső szerkezete szivacsból készült. A fogantyú a zsákmányszerző 
ösztönt motiváló játékokhoz további segítséget nyújt.

Méret Termékkód
38 cm 100AK-W

Made in EU

Magyar termék
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J4

Hecc-bõr és harapórongy fogásfejlesztés

Fogásfejlesztő eszközök kezdő kutyáknak. A hecc-bőr és a pamut/nylon harapórongy szakszerű 
mozgatásával jól imitálható az élő zsákmány kiszámíthatatlan vonalú mozgása, így alkalmas a 
zsákmányszerző ösztön felébresztésére és ébren tartására. Használata során a kutyának oda kell 
figyelnie a stabil fogásra, mivel az anyag természeténél fogva gyűrődik és csúszik. Mind a bőr, mind 
a pamut/nylon változat tartós, jól bírja a terhelést és ellenálló. A stabilan rögzített fogó a kiképző 
számára is zavartalan és kényelmes munkát biztosít.

Anyag Termékkód
bőr 185HL
pamut/nylon 185BW

Made in EU

Magyar termék



67

A védőfelszerelések és kiképző eszközök csak saját felelősségre használhatóak!

J5

A mellény tartozéka egy tépőzárral rögzíthető harapóhurka, ami egy gyors mozdulattal leválaszt-
ható, így a kutya a gyakorlat végén jutalomként átélheti az azonnali zsákmányszerzés örömét. A 
mellény fogáslehetőséget biztosít a mellkason, hason, háton és deréktájon.
Termékkód: 145KJ

Mellöv ütõzsákkal és védõmellény szájkosaras tréning

A mellöv önmagában, mellvédő szivacsbetét nélkül is 
tökéletesen alkalmas motivációs eszközök tépőzárral (vagy 
akár mágnessel) történő rögzítésére. A kutyavezető há-
tán vagy mellkasán elhelyezett zsákmány hasznos kellék a 
fegyelmező munka során, illetve fogásgyakorlatok végzésénél 
is. Tépőzárral ellátott, 25 cm hosszú és 7,5 cm átmérőjű hara-
póhurkával szállítjuk.

Termékkód: 145BE

Az egész mellkast körülölelő, nyomáselosztó szivacsbetéttel 
ellátott mellöv a behívásos gyakorlatoknál vagy fogásgyakorla-
tok során nyújt védelmet a kutyavezető felsőtestének. Könnyedén 
felszerelhető és állítható méretű.

25 cm hosszú és 7,5 cm átmérőjű harapóhurkával szállítjuk.

Termékkód: 145BK

A termékekhez tartozó ütőzsák 
külön is megrendelhető. 
Termékkód: 145BE-B

A kemény védőmellény letéphető ütőzsákkal szolgálati 
kutyák kiképzése során használatos.

Ellenálló anyaga optimális harapás-, ütés- és karmolásvédelmet biz-
tosít, ugyanakkor nem akadályozza a segédet a szabad mozgásban. 
Mivel kifejezetten szájkosaras munka tanítására ajánljuk, a termék 
kialakításánál figyelembe vettük az összes lehetséges sérülés-
veszélyt, ezért lágyékvédővel is elláttuk.
 

Magyar termék



68

J6

Ostor zajkeltők

Az őrző-védő munka során a kiegészítő felszerelések minősége és zavartalan használhatósága 
éppolyan fontos, mint a biztonságos védőöltözet. A zajkeltő eszközök nemcsak a pályamunka során 
használhatóak, hanem szocializációs tréningek során is, amikor a kutyát különböző hanghatások-
hoz szoktatjuk.

A pálca hossza 57 cm, a zsinór kb. 85-95 cm.
 
Az ostorhoz  tartalék zsinór rendelhető. 

Termék Termékkód
ostor 200PE
ostorzsinór (juta) 200PS

Made in EU

Magyar termék
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A védőfelszerelések és kiképző eszközök csak saját felelősségre használhatóak!

K1

Kölyökkar védőkarok

A puha kialakítás miatt kedvezően használható kölyök- és növendékkutyák kiképzéséhez. Pamut/
nylon és juta burkolattal rendelhető. A  vállvédő rész csak a felkar közepéig ér, hogy a kutya számára 
könnyű legyen a megszerzett zsákmány cipelése. A kiképző alkarját egy műanyag lemezcsík védi 
az átharapástól, továbbá erős fafogantyú gondoskodik a védőkar kezelhetőségéről.

Anyag Termékkód
pamut / nylon 031WE
juta 032WE

Növendékkar védőkarok

Anyag Típus Termékkód
pamut / nylon hosszú - puha  031LW
pamut / nylon hosszú - kemény  031LH
pamut / nylon rövid - puha  031KW
pamut / nylon rövid - kemény  031KH
juta rövid - puha  032KW
juta rövid - kemény  032KH
juta hosszú - puha  032LW
juta hosszú - kemény  032LH

Kiváló segédeszköz a fogásproblémákkal 
küzdő kutyák számára. Használhatjuk akár egy 
gondosan felépített őrző-védő munka egyik 
lépcsőfokaként, akár a már kialakult rossz 
szokások, bizonytalanságok kijavítására is. 

A biztonságos, stabil fogás kialakítása mellett figyelembe vettük a kiképző igényeit is. A növen-
dékkar könnyű, kényelmes fogású a segéd számára is, kidolgozása ugyanakkor biztonságot nyújt 
az esetleges sérülések ellen. 
Rövid és hosszú kivitelben, illetve kemény és puha  változatokban kapható, pamut/nylon vagy  juta 
anyagból. A keményebb harapófelületű modellek felnőtt kutyákhoz is használhatóak.

Made in EU

Magyar termék

Made in EU

Magyar termék
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K2

Szett tartalma Termékkód
Jobbkezes pamut: 144BN + 144PE + 141OR + 141UR 144JB-R

Balkezes pamut: 144BN + 144PE + 141OL + 141UL 144JB-L

Jobbkezes juta: 144JU + 144PE + 141OR + 141UR 144JJ-R

Balkezes juta: 144JU + 144PE + 141OL + 141UL 144JJ-L

Növendékkar szett védőkarok

Vállvédő - jobb 141OR

Vállvédő - bal 141OL

Alkarrész - jobb 141UR

Alkarrész - bal 141UL

Négy részből álló 
fogásfejlesztő eszköz.  
A szett elemei külön-külön is 
megvásárolhatóak!

A középkemény, szivacs pengerésszel ellátott alkarrész (141UR / 141UL) a standard méretű 
műanyag vállvédőhöz (141OR / 141OL) kapcsolható a vízálló poliészter védőhuzat (144PE) 
segítségével, mely a fogófelületen tépőzáras. Erre kerül a pamut/nylon vagy juta fogófelület 
(144BN / 144JU). Ha a kiképzési feladatok úgy kívánják, az alkarrész vállvédő nélkül, külön erre a 
méretre készített rövid védőhuzattal (145BN-K / 145JU-K) is használható.

Vízálló poliészter huzat + 
tépőzáras pamut fogófelület 144PEBN

Vízálló poliészter huzat + 
tépőzáras juta fogófelület 144PEJU

Vízálló poliészter huzat 144PE
Tépőzáras pamut fogófelület 144BN
Tépőzáras juta fogófelület 144JU
Figyelem! A védőhuzat minden, a kutya-
sportban használatos, standard méretű 
védőkarra rögzíthető!

Vízálló poliészter 
huzat 

a cserélhető fogófelület 
rögzítése miatt felülete tépőzáras

Vállvédő felsőrész
Cserélhető,  tépőzáras 

fogófelület
Alkarrész

Pamut/nylon 145BN-K
Juta 142JU-K

Hagyományos, rövid 
védőhuzat csak az alkar-
részre, vízálló poliészter 
huzat használata nélkül

Made in EU

Magyar termék
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A védőfelszerelések és kiképző eszközök csak saját felelősségre használhatóak!

K3

Figyelem! A védőhuzat minden, a kutyasportban 
használatos, standard méretű védőkarra rögzíthető!

Védõhuzat cserélhetõ fogópárnával védőhuzatok

Termék Termékkód
 Vízálló poliészter huzat 144PE

 Tépőzáras pamut fogófelület 144BN

 Tépőzáras juta fogófelület 144JU

 PE huzat + pamut fogófelület 144PEBN

 PE huzat + juta fogófelület 144PEJU

Rendeltetésszerű használat esetén elegendő 
csak a tépőzáras fogófelület cseréje, ill. az anyag 
nyúlása esetén szorosabbra állítása. 

Standard méretű védőhuzat, állítható bőségű, cserélhető, tépőzárral és hevederekkel rögzíthető 
fogófelülettel. Egyedülálló megoldás a huzat optimálisan szűk beállítására a védőkarokon. 

Csúszós, vízálló szövet

Tépőzáras felület

Fogantyú

Vállvédőhöz csatlakoz-
tatható hevedergyűrűk

Made in EU

Magyar termék
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K4

A WUSV rendezvényen is bizonyított védőkar enyhén ívelt pengerésszel rendelkezik, amelynek éle 
is szivaccsal ellátott, rugalmas kialakítású. Az alkarrész és a vállvédő egyaránt nyomáselosztó belső 
burkolattal bélelt. A védőkart a standard méretű védőhuzattal kell használni (vízálló poliészter huzat 
144PE + tépőzáras pamut ill. juta párnarész 144BN / 144JU).  

K9 Sport védõkar védőkarok

Kivitel Termékkód
 jobbkezes, puha pengével 145K9R-W
 balkezes, puha pengével 145K9L-W

 jobbkezes, kemény pengével 145K9R

 balkezes, kemény pengével 145K9L

Made in EU

Magyar termék

A K9 Sport védőkar rövid változata szintén kétféle keménységben és 
vastagságban készül, maximális fogásélményt nyújtva a kutyának. A kar 
kizárólag védőhuzattal használható! Felnőtt kutyák képzéséhez ajánlott.  
Jobb- és balkezes változatban kapható. 

K9 Sport védõkar - rövid védőkarok

Kivitel Termékkód
 jobbkezes, puha pengével 144K9-R-W

 balkezes, puha pengével 144K9-L-W

 jobbkezes, kemény pengével 144K9-R

 balkezes, kemény pengével 144K9-L
Pamut/nylon 145BN-K
Juta 142JU-K

K9 Sport rövid védőkarhoz 
használható huzatok

Made in EU

Magyar termék
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A védőfelszerelések és kiképző eszközök csak saját felelősségre használhatóak!

K5

Középkemény, jobb és bal kézen egyaránt használható felszerelés. 
A vállvédő bősége állítható.  Az alkarrész váza bőr és textil, továbbá hosszanti irányban műanyag 
erősítést tartalmaz.
Felnőtt és növendék kutyák képzésére ajánlott, és a standard méretű védőhuzattal használatos.

Termékkód: 145LEM

Figyelem! A védőhuzat minden, a kutyasportban használatos, 
standard méretű védőkarra rögzíthető!

Bõr védõkar védőkarok

Standard védõhuzat védőhuzatok

Standard méretű védőhuzat, állítható 
bőségű, tépőzárral és hevederek-
kel rögzíthető, cserélhető fogófelülettel. 
Egyedülálló megoldás a huzat optimálisan 
szűk beállítására a védőkarokon.

Rendeltetésszerű  használat 
esetén elegendő csak a 

tépőzáras fogófelület 
cseréje, ill. az anyag 

nyúlása esetén 
szorosabbra állítása. 

Termék Termékkód
 Vízálló poliészter huzat 144PE

 Tépőzáras pamut fogófelület 144BN

 Tépőzáras juta fogófelület 144JU

 Poliészter huzat + pamut fogófelület 144PEBN

 Poliészter huzat + juta fogófelület 144PEJU

Made in EU

Magyar termék

Made in EU

Magyar termék
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Termék Kód
Védőkar 145ORL
Pamut / nylon huzat 145ORL-C-BN
Juta huzat 145ORL-C-JU
Védőkar + pamut huzat (145ORL+145ORL-C-BN) 145ORL-BN
Védőkar + juta huzat (145ORL+145ORL-C-JU) 145ORL-JU

- elsősorban póráz nélküli fogásgyakorlatokhoz javasolt, mindkét kézre használható eszköz, 
  melynek egyik nagy előnye, hogy a kutya leszoktatható a frontális test-test ütközésről
- nyitott kialakítású, nyomáselosztó réteggel bélelt műanyag vázrész biztosítja a formastabilitást
- a puha, szivacsos, dupla bőrrel bevont harapórész a sport védőkarok fogásélményét idézi
- a védőhuzat tépőzárral  rögzíthető ill. állítható szorosabbra
- műanyag, mindkét oldalon burkolt műanyag könyökvédővel ellátva 

K6

védőkarokMultifunkcionális védõkar

Segítségével a kutya leszoktatható a frontális 
test-test ütközésről. Mindkét karon használható!

a fogáskészség fejlesztésére

Made in EU

Magyar termék
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K7

K9-kutyasport táska kiegészítők

Termékkód: 145-S-BAG1

Rendelhető szín:     

Méret:
- legnagyobb szélesség: 33 cm
- legnagyobb magasság: 45 cm
- legnagyobb hosszúság: 68 cm

Ideális nagyméretű védőkarok, mo-
tivációs  eszközök szállítására. Vízhat-
lan,  erős külső anyagának köszönhetően 
elnyűhetetlen tartozéka a hétköznapi ku-
tyázásnak is.

Made in EU

Magyar termék
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L1

Civil védõöltözet - rejtett védőruházat

A szolgálati kutyák kiképzésének elengedhetetlen eszköze a szuperkönnyű, rejtett védőöltözet, 
melynek speciális kialakítása lehetővé teszi a kutyák éles helyzetben történő tesztelését. Egy 2 mm 
vastag nylonszövet-burkolat alatt védőpanel csíkok biztosítják a megfelelő nyomáselosztást, melyre 
a kutya fogainak ellenálló, szúrásálló anyagok vannak rögzítve. A védőkabát karrésze, mellkasi 
része illetve a nadrág szára tépőzáras hevederekkel a használat során szorosra állítandó. A kellő 
gondossággal kiválasztott karrész és lábszárak tépőzárait szorosra állítva a belső védőpanelek 
egymáshoz záródnak. A karrészek egy zsinór megrántásával könnyedén kioldhatóak, cserélhetőek. 
A civil védőfelszerelések elfedésére a munka során célszerű könnyű katonazubbonyt vagy egyéb 
pamutruházatot használni, melyről minden fölösleges csatot és zsebet eltávolítunk.
A használat során a következő kiegészítők viselése mindenképpen javasolt:
- 147TS lágyékvédő
- 145PE-0,5 vagy 145PO nyomáselosztó kar
A felszerelés tépőzáras elemeit a tárolás során összezárt állapotban kell rögzíteni. 
A tisztítást csak külsőleg, vízbe merítés nélkül, nedves ruhával kell végezni.
Fénytől, közvetlen napsütéstől védve tárolandó.
Figyelem! A termék nincs raktárkészleten, méretre rendelhető. Szállítási határidő: 6 hét
Megrendelőlap letölthető: www.k-9.hu/rendeles.pdf

Termék Termékkód
kabát 14ZHJ
nadrág 14ZHH

A védőkabát cserélhető karrésze általában a nagyobb 
igénybevétel miatt gyorsabban elhasználódik, mint az öltözet 
többi része. A termék  utánrendelhető. Célszerű a rendeléshez 
az alkar könyöknél mért átmérőjét megadni. A felszerelés csak 
a védőpanelek tépőzárral történő szorosra zárásával használ-
ható biztonsággal.
Termékkód: 14ZHJ-ARM

Made in EU

Magyar termék
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A védőfelszerelések és kiképző eszközök csak saját felelősségre használhatóak!

L2

Csibészbunda védőruházat

A szolgálati kutyák kiképzésénél leggyakrabban használt ruházat, mely teljes felületen harapás-
biztos védelmet nyújt. A karrész szúrásálló betéttel van kiegészítve. A ruházatnak a végtagokon  
megfelelő bőségűnek kell lennie ahhoz, hogy azon a kutya - akár a testrész összeszorítása nélkül 
is - fogást találjon. A jól bevált Julius-K9 pamut/nylon burkolat tartós használatot tesz lehetővé.
A tökéletes biztonság érdekében nyomáselosztó viselése ajánlott.
Termékkód: 101VO

Nadrág
A védőnadrág úgy óvja a kiképzőt, hogy közben nem akadá-
lyozza a szabad mozgásban.
A nadrághoz lágyékvédő használata ajánlott!

A pamut-nylon  burkolat hosszú használati időt tesz lehetővé.
Termékkód: 101VH

A Julius-K9 csibészbunda kollekció mondioring változata, mely profi 
szakemberek számára készül. A vékony, szúrásálló belső anyagok-
kal kiegészített ruházat kizárólag nyomáselosztó aláöltözet használata 
mellett ajánlott!

Figyelem! 
A csibészbunda nincs raktárkészleten, méretre rendelhető. 
Szállítási határidő: 6 hét
Megrendelőlap letölthető: www.k-9.hu/rendeles.pdf

Termék Termékkód
kabát 102VO
nadrág 102VH

Made in EU

Magyar termék

Kabát
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L3

Védõnadrág védőruházat

A WUSV versenyen is bizonyított segédöltözet pamut/nylon a-
nyagának köszönhetően jól szellőzik és maximálisan karmo-
lásálló. A kiképzőnek szabad és természetes mozgást biztosít, 
összhatásában is sportos benyomást kelt. Belül a PE-szövetből 
készült bélés maximális kényelmet nyújt. A nadrág és a kabát 
külön-külön, illetve más felszerelésekkel variálva is jól használ-
ható. 

Méret: 46-60

Védõmellény levehetõ karrésszel védőruházat

Méret Termékkód
46 147LE-S-46
48 147LE-S-48
50 147LE-S-50
52 147LE-S-52
54 147LE-S-54
56 147LE-S-56
58 147LE-S-58
60 147LE-S-60

Méret Termékkód
46 146LE-S-46
48 146LE-S-48
50 146LE-S-50
52 146LE-S-52
54 146LE-S-54
56 146LE-S-56
58 146LE-S-58
60 146LE-S-60

Made in EU

Magyar termék

Made in EU

Magyar termék
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A védőfelszerelések és kiképző eszközök csak saját felelősségre használhatóak!

L4

Tréning bunda védőruházat

Rugalmasság, biztonság és praktikusság - ezek a legfőbb 
jellemzői a tréning bundakabátnak és -nadrágnak. Anyaga 
különleges: sajátos szövéstechnikával a lehető legvastagabb, 
durva felületű  pamut/nylon anyagból készült, tartós és rugal-
mas, mindenütt vastagon bélelt. Teljes felületén kényelmes 
fogást biztosít a kutyának, miközben viselőjét megóvja a 
sérülésektől. Így kutya és kiképzője is teljes figyelmével a 
feladatra tud összpontosítani. A legnagyobb 
igénybevételnek kitett karrész széles és erős. Nyomás-
elosztó kar viselése ajánlott.
Figyelem! 
A termék nincs raktárkészleten, méretre rendelhető. 
Szállítási határidő: 6 hét
Megrendelőlap letölthető: www.k-9.hu/rendeles.pdf

Lábrágó védőruházat

A rendelésnél az alsó lábszár átmérőjét kérjük megadni. A termék ak-
kor megfelelő méretű, ha a belső átmérő 50%-kal meghaladja a lábszár 
körméretét.

Szolgálati kutyák kiképzéséhez illetve mondioringhez használa-
tos segédeszköz. Pamut/nylon anyagának köszönhetően tartós, 
kényelmes és biztonságos viselet a kiképzőnek, jó fogást bizto-
sító “zsákmány” a kutya számára. 

Termék Termékkód
Kölyök kutyához 100BE
Felnőtt kutyához 101BE

Tépőzárral rögzíthető, így stabilan 
tart, ugyanakkor - szükség esetén -
egyetlen mozdulattal könnyedén 
levehető.

Termék Termékkód
kabát 100VO
nadrág 100VH

Made in EU

Magyar termék

Made in EU

Magyar termék
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L5

Nyomáselosztó karok rejtett védőruházat

A nyomáselosztók használata védőkarok és védőruházatok alá szükséges.
A 0,4 - 1 cm vastagságig készített kiegészítő a váll magasságáig nyújt védelmet horzsolásos sé-
rülésekkel vagy nyomásterheléssel szemben. Használat során tépőzárak segítségével szűkre kell 
állítani a karon.

Csibészbundák ill. egyéb védőfelszerelések alá ajánlott. A könnyű PE-szövetburkolattal ellá-
tott, rugalmas szivacscsíkok megfelelően szoros beállítás esetén egymásba csúsznak, és kiváló 
kiegészítő védelmet nyújtanak ütés vagy harapás esetén. A karrészek cserélhetőek, és megfelelnek 
az utánrendelhető, Julius-K9 nyomáselosztó karrészeknek.

Termékkód: 145DJ
Figyelem! 
A nyomáselosztó dzseki nincs raktárkészleten, méretre rendelhető. Szállítási határidő: 6 hét
Megrendelőlap letölthető: www.k-9.hu/rendeles.pdf

Nyomáselosztó kevlar betéttel

Vastagság Termékkód
0,5 cm 145PA

Nyomáselosztó nylon bevonattal

Vastagság Termékkód
0,5 cm 145PE-0,5

1 cm 145PE-1,0

Nyomáselosztó neoprénből

Vastagság Termékkód
4 mm 145PO

Nyomáselosztó dzseki rejtett védőruházat

Made in EU

Magyar termék

Made in EU
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A védőfelszerelések és kiképző eszközök csak saját felelősségre használhatóak!

L6

Rejtett kar rejtett védőruházat

A rejtett aláöltözet legkifinomultabb változata. Szúrásálló betét gondoskodik a kiképző biztonságáról, 
védelmet viszont csak a váll vonaláig biztosít. Használata a kutya számára ideális fogásélményt 
nyújt. A külső burkolat anyaga a jól bevált Julius-K9 pamut/nylon szövet.

Termékkód: 14USA

A könyökvédővel és 0,5 cm vastag nyomáselosztó 
béléssel ellátott védőfelszerelés elsősorban a kiképző 
alkarjának védelmét szolgálja, de alkalmankénti „éles” 
elfogási gyakorlatokra is használható, amennyiben egy 
vastag, kabátszerű felsőruházat takarja. Az alkarra 
csőszerűen rásimuló eszköz külső anyaga egy 2 mm 
vastag műanyag lemez, melynek bősége tépőzárral 
állítható.

Termékkód:  149UA

Mûanyag alkarvédõ rejtett védőruházat

A speciális, vízhatlan  bevonatú, nagy rugalmasságú szi-
vacsból készített felszerelés belső műanyag erősítésével 
maximális védelmet biztosít védőnadrág alatt történő 
viselés esetén. A derék mérete tépőzáras gumihevederrel 
állítható. 

Termékkód: 147TS

Lágyékvédõ rejtett védőruházat

Made in EU

Magyar termék

Made in EU

Magyar termék

Made in EU

Magyar termék
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A védőfelszerelések és kiképző eszközök csak saját felelősségre használhatóak!

L7

Szúrás- és ütésálló mellény védőmellény kutyáknak

Felhasználás:  
szolgálati és vadászkutyák védőfelszerelése

Anyagösszetétel: 
rendkívül rugalmas nyomáselosztó  szivacsréteg (ütés elleni védelem) és lágy aramid vagy 
dyneema-szövet (szúrás elleni védelem). Külső burkolata vízhatlan PE-szövet, bélése pamut.

Fokozott védelmet nyújt szúrófegyverekkel ill. korlátozott védelmet biztosít pirotechnikai eszközök, 
petárdák stb. okozta behatásokkal szemben. A védelmi fokozat nem sorolható be katonai szab-
ványokba. A méret tépőzárral állítható, és 25-40 kg súlyú kutya testére szorosan rögzíthető.

Tisztítás: felületi tisztítás engedélyezett
 

Rendelhető szín:

Súly Termékkód
0,8 - 1kg 14SCW

Made in EU

Magyar termék
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