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EQDOG 4Season Shoes - buty
ochronne dla psów rozmiar L,
czarno-żółte
Cena

120,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

EQ 420-477

Kod producenta

EQ 420-477

Opis produktu
All-in-one” – wszystkie funkcje w jednej parze butów. To zdanie najlepiej opisuje cechy tych całorocznych solidnych butów w
których psy mogą wędrować zarówno po miejskim rozgrzanym asfalcie jak i po kamienistych szlakach i ścieżkach oraz
śliskich, pokrytych lodem czy warstwą soli chodnikach. Buty wyróżnia miękka ale nie ślizgająca się podeszwa. Na jej spodzie
wykonano sześciokątne wytłoczenia zabezpieczające przed ślizganiem się psa na mokrych czy oblodzonych powierzchniach.
Część buta chroniąca psie pazury dodatkowo wzmocniona warstwą gumy. Szeroki mankiet umożliwia łatwe zakładanie i
zdejmowanie butów. W zestawie skarpetki, tworzące dodatkową warstwę chroniącą psie łapy przed kurzem, brudem, solą i
wilgocią.
Buty sprzedawane są w zestawie po 2 szt. Nasze doświadczenie wskazuje, że większość psów ma większe, masywniejsze,
szersze przednie łapy. Dlatego do każdej pary psich stóp należy osobno dobierać obuwie i skarpety.
Buty dostępne są w sześciu rozmiarach : XXS, XS, S, M, L, XL
Dostępne kolory: Szary/żółty & Czarny/srebrny
Instrukcja konserwacji: prać ręcznie w ciepłej wodzie używając łagodnego mydła
Jak dobrać właściwy rozmiar:
1. Połóż kartkę papieru na podłodze
2. Postaw psią łapę na kartce
3. Za pomocą ołówka zrób linie po obu stronach psiej łapy - określamy szerokość łapy stojącejego psa.
4. Zabierz psa z kartki i z pomocą linijki zmierz odległość pomiędzy liniami – w milimetrach
5. Otrzymany wynik odszukaj w tabeli rozmiarów.
6. Jeśli wynik pomiaru mieści się pomiędzy podanymi rozmiarami – wybierz większy rozmiar butów.
XXS: 58 mm
XS: 63 mm
S: 70 mm
M: 75 mm
L:80 mm
XL : 88 mm

Sześciokątne wytłoczenia dają perfekcyjne trzymanie na większości powierzchni
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Miękka i elastyczna gumowa podeszwa to idealne rozwiązanie na rozmaite warunki pogodowe i terenowe
Doskonała ochrona pazurów i szerokie, wygodne miejsce dla palców
Szeroki mankiet ułatwiający zakładanie i zdejmowanie butów
Wysokiej jakość taśma mocująca
Elementy odblaskowe zwiększają widoczność i poprawiają bezpieczeństwo
Podeszwa wykonana z gumy nie brudzącej powierzchni
W zestawie para wygodnych, dodatkowych skarpetek – większy komfort i ochrona łap i pazurów

W przypadku braku produktu w sklepie skontaktuj sie z nami: biuro@psiesmaki.com - czas realizacji zamówienia
ok. 2 tyg.
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