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Lese și Zgărzi de Câini

- Elit Collection
- Lux Collection
- Classic Collection
- Ammunition Practic

Zgărzile din colecţia  “Elit” sunt fabricate din piele naturală într-o gamă largă de culori, 
fiind decorate cu strasuri și aplicaţii. 



Zgardă cu decoraţiuni

Zgardă cu decoraţiuni

8013	       12mm       190 250mm
8023	       16mm       260 310mm
8053	      20mm      310 380mm
8083	      25mm      380 470mm

Culori disponibile

8123	       35mm      430 580mm

Culori disponibile

Elit Collection



Elit Collection

Zgardă cu decoraţiuni

Zgardă cu decoraţiuni

8510	     14/20mm    200 260mm
8510	     16/20mm    290 350mm

Culori disponibile

7016	      16         260 310mm
7017	      20         310 380mm
7018	      25         380 470mm
7019	      35         430 560mm

Culori disponibile



Elit Collection

Zgardă rotundă

Lesă dublă 

8001	 	 6mm		  150 200mm
8002		 6mm		 200 250mm
8003		 6mm		 250 330mm
8004		 8mm		  330 410mm
8006		 10mm		 390 480mm
8008		 13mm		 480 560mm
8009		 13mm		 560 640mm

Culori disponibile

8220	       10mm      1200mm
8231	       12mm      1200mm
8241	       16mm      1200mm
8251	      20mm      1200mm

Culori disponibile



Lesă rotundă

Lesă rotundă

8202	 	  6mm		 1220mm
8203		  6mm		 1830mm
8207		  8mm		 1220mm
8212	 	 10mm		 1220mm
8213	      	 10mm		 1830mm
8216  		 13mm		  560mm 
8217	 	 13mm		 1220mm

Culori disponibile

8204		   6mm	 1830 mm
8214	 	 10mm		 1830 mm

Culori disponibile

Elit Collection



Zgardă cu decoraţiuni

Zgardă cusută

8204		  6mm		 1830mm
8214	 	 10mm		 1830mm

Culori disponibile

1760	 	 45mm	 500-600mm

Culori disponibile

Lux Collection



Zgardă fără decoraţiuni

1360	         16mm	 	 260-310mm
1390	        20mm	 	 310-380mm
1420	        25mm	 	 380-470mm
1450	        35mm	 	 510-640mm

Culori disponibile

Lux Collection



Lesă ajustabilă

Lesă din piele cu model de împletitură

2390 		 14mm        1000-2000mm
2400		 16mm        1100-2000mm

Culori disponibile

1065	 	 16mm		 260 310mm
1105	 	 20mm	 310 380mm

Culori disponibile

Classic Collection



Lesă ajustabilă

Lesă din piele cu model de împletitură

2390 		 14mm         1000-2000mm
2400		 16mm         1100-2000mm

Culori disponibile

1065	 	 16mm	 	   260 310mm
1105	 	 20mm	   310 380mm

Culori disponibile

Classic Collection



Piedică dublă pentru doi câini 

3300 		 14mm		 450mm
3310	 	 16mm		 450mm
3320	 	 20mm	 500mm

Culori disponibile

Classic Collection



Zgardă împletită

  Zgardă dublă

0615 		 30mm         500 – 570mm
0616	 	 40mm         570 – 660mm

Culori disponibile

0606		 20mm	 370–470mm
0607		 25mm	 400–520mm
0608		 35mm	 550–680mm

Culori disponibile

Ammunition Practic



Lesă

Lesă ajustabilă

0620 		 20	 	 1200mm
0621	 	 20	 	 2000mm
0622		 20	 	 3000mm
0623		 20	 	 5000mm
0625		 25	 	   600mm
0626		 25	 	 1200mm
0627		 25	 	 2000mm
0628		 25	 	 3000mm
0629		 25	 	 5000mm

Culori disponibile

0650       20mm	 1400-2400mm
0621	       25mm	 1400-2400mm

Culori disponibile

Ammunition Practic



Ham

Ham

0640		 20mm    A420– 520m
	 	 	      B570– 670m

Culori disponibile

0641	     25mm	 A 500–620mm
 	 	 	 B 630–750mm
0642	    35mm	 A 780–650mm
 	 	 	 B 900–770mm

Culori disponibile

Ammunition Practic

A

A

B

B





  Lesa Cujo

Lesa absoarbe șocul încât reduce tensiunea pentru căţel cât și pentru stăpân.
Sistemul de tragere sub formă de piramidă previne smuncirea din mână.
Mânerul din spumă moale maximizează confortul.
Firele ţesute din material reflectorizant va permite  să plimbaţi căţelul fie zi sau noapte.

Lungime	 	 	 25’’/ 64cm	 	 40’’/100cm
Lungime absorbţie șoc	 6’’/15cm	 	 12’’/30cm

Culori disponibile:



Lesa Zero Shock

Cine a spus că nu le poţi avea pe toate?
Este durabilă, confortabilă și extrem de funcţională.

EzyDog Zero Shock este o lesă pentru câini care absorbe șocurile și chiar funcţionează! 
Conţine un sistem proiectat cu meticulozitate, bine arcuit, ce înlătură cu eficienţă orice 
șoc brusc cauzat de căţelul tău.
Este moale, durabila și nu se uzează de-a lungul timpului.În plus, lesa combină confortul, 
controlul și protecţie maximă, fără să se facă compromisuri la stil sau calitate.
Alături de un nylon foarte moale, cu densitate dublă, un finisaj reflectorizant pentru 
siguranţă pe timp de noapte și o căptușeală de neopren adiţional pe mâner lesa EzyDog 
Zero Shock oferă un confort suplimentar asupra câinelui, dacă e nevoie.

Lungime	 	 	 25’’/ 64cm	 	 48’’/120cm
Lungime absorbţie șoc	 6,5’’/16cm	 	 6,5’’/16cm

Culori disponibile:

Absorbţie de șoc

64cm

120cm



Soft Trainer

Lesa Soft Trainer este o lesă din ţesătură moale cu un mâner căptușit cu neopren.Nailonul 
super moare, cu densitate dublă, face ca lesa sa fie ușor de ţinut. Acestuia, îi adăugăm un 
finisaj reflectorizant pentru siguranţă pe timp de noapte.
Lungimea și caracteristicile acestei lese o fac ideală pentru dresarea câinelui tău.
Prindere pentru pungile cu deșeuri.
Căptușeală reflectorizantă.
Inel cu formă de “D”.
Mâner pentru “control în trafic” localizat la capătul  
lesei, pentru când ai nevoie să ţi câinele aproape.

Lungime	 	 6 ft / 181 cm

Culori disponibile:



Lesa Vario4

Lesa canină multifuncţională Vario 4 face cât patru lese. Indiferent cum vrei să o pui la 
treabă, lesa multifuncţională cu 4 funcţii Vario 4 te rezolvă! De ce să cumperi mai multe 
lese când poţi să folosești o singură lesă care face tot?
Când mergi, poţi scurta lesa de la 185cm la 100cm trăgând de lesă prin inelul în formă de 
“D” de la capătul dinspre câine al lesei.
Treci iar mânerul prin inel și ai acum o lesă de 72cm.
Te poţi întoarce la lungimea de 185cm dacă tragi de inelul în formă de “D”. Este atât de 
ușor!
Nailonul super moare, cu densitate dublă, face ca lesa sa fie ușor de ţinut. Acestuia, îi 
adăugăm un finisaj reflectorizant pentru siguranţă pe timp de noapte și o căptușeală de 
neopren adiţională pe mâner.
Inel din oţel inoxidabil - nu va rugini!

Culori disponibile:

Multi
funcţională

Atingere
fină

Reflectori-
zantă

4 Funcţii într-o singură lesă

181cm lesă

75cm lesă

Zgardă de urgenţă

100cm lesă



Zgarda Double Up

Zgarda EzyDog - Double Up pentru câini are inele duble de prindere în formă de “D” din 
oţel inoxidabil pentru extra rezistenţă și siguranţă.
În plus, este realizată dintr-un material special foarte moale și incredibil de rezistent. A 
fost proiectată nu doar pentru durabilitate, ci și pentru confortul căţelului tău.

Mărimi disponibile :
S 22-29cm
M 29-40cm
L 39-59cm
XL 47-71cm

Culori disponibile:



Neo clasic Collar
Zgărzile EzyDog Neo Classic oferă cel mai bun 
confort, stil și cea mai bună durabilitate.
Zgărzile sunt făcute din neopren de calitate ridicată, 
un material moale cauciucat care e folosit pentru 
costume de scafandri.
Neoprenul este ușor de curăţat, se usucă repede și 
este complet impermeabil.
Apoi, întărim zgarda cu materialul nostru de 
nailon proprietar, ceea ce-i oferă putere și durabilitate 
suplimentare.
Construită să reziste.
Precum la toate celelalte zgărzi ale noastre, inelul în formă 
de “D” este făcut din oţel inoxidabil care nu va rugini. 
Așadar, câinele tău poate, cu adevărat, să meargă oriunde 
fără să te întrebi dacă o să aibă nevoie de o zgardă nouă 
apoi.

Culori disponibile:

Marimi disponibile :
XS 30-33 cm M 39-44cm
S 34-38 cm L 45-51 cm

Caracteristici:
Materiale de cea mai ridicată calitate pentru o durabilitate 
suplimentară;
Complet impermeabilă și ușor de curăţat;
Inel inoxidabil în formă de “D” care nu ruginește;
Reflectorizant pentru siguranţă pe timp de noapte;
Cataramă de desfacere rapidă permite montarea și demontarea 
rapide și facile;
Clips pentru plăcuţa de identificare a câinelui tău.



Neo wide Collar
Zgarda EzyDog Neo Wide oferă cel mai bun confort, stil și durabilitate. Este realizată din 
neopren de calitate ridicată, foarte ușor de curăţat și complet impermeabil.
În plus, acest material este întărit de un material de nailon patentat chiar de acest brand, 
care îi oferă putere și durabilitate suplimentară.
Unul dintre factorii de rezistenţă al brandului EzyDog este că folosesc un inel în formă de 
“D” din oţel inoxidabil, care nu va rugini. Astfel câinele tău poate, cu adevărat, să meargă 
oriunde fără să te întrebi dacă va avea nevoie de o zgardă nouă.

Mărimi disponibile :
L 	 46-53cm 	 	 2XL    62-72
XL 	 53-61 		 	 3XL    71-81



Măsuri disponibile:

Mărimi	 Greutate	    Gât	Circumferinţă	
	 	   Kg	 	        cm	     cm
2XS 	  	  2 – 3		     23-37 	   24-38
XS 	 	  3 – 5 	     27-46 	   29-48
S 	 	 5 – 10		     34-56 	   37-60
M 	           10 – 19  	     41-68 	   44-73
L 	           19 – 35 	     46-78 	   49-84
XL 	 	 35+      	     52-90 	   56-97

Chest Plate Harness
Hamul cu placă pe piept - EzyDog Chest Plate distribuie 
sarcina egal pe toată suprafaţa pieptului câinelui și nu o 
concentrează pe gât, ceea ce face plimbatul mai plăcut 
atât pentru tine cât și pentru prietenul tău blănos.
Clips-urile cu fixare într-un singur pas permit hamului 
să fie montat cu minim de efort. Curelele uşor de ajustat 
asigură o fixare bună care pot fi ataşate câinilor de 
orice talie. În plus include o curea de siguranţă pentru 
transportul în maşină.



Quick Fit Harness
Hamul EzyDog cu montare rapidă Quick Fit este proiectat să stea comod pe câinii de 
toate dimensiunile, oferind control complet. Ușor de montat precum o zgardă, acest ham 
ușor care se fixează dintr-o mișcare este iubit și de câini și de proprietari la fel de mult..
Caracteristici:
Cureaua de pe piept este realizată din neopren care aduce un confort suplimentar, iar 
împletitura reflectorizantă, o vizibilitate bună pe timp de noapte.
Hamul reduce rapid în mod eficient necesitatea unei zgărzi; are inclus un suport de 
etichetă ID.
Rapid de montat:
Atunci când mergi într-o aventură afară cu câinele, ultimul lucru pe care-l dorești este să 
te încetinească. Nu pierde timpul și energia încercând să manevrezi un ham inconfortabil, 
complicat. Un click pe cataramă și totul este setat pentru a merge la joacă!

Măsuri disponibile:

Mărimi	 Greutate	    Gât	Circumferinţă	
	 	   Kg	 	        cm	     cm
2XS 	  	  2 – 3		     23-37 	   24-38
XS 	 	  3 – 5 	     27-46 	   29-48
S 	 	 5 – 10		     34-56 	   37-60
M 	           10 – 19  	     41-68 	   44-73
L 	           19 – 35 	     46-78 	   49-84
XL 	 	 35+      	     52-90 	   56-97



Click Car Restraint
Fii în siguranţă pe drum împreună cu câinele tău.
Siguranţa câinilor este obiectivul principal al tuturor  
produselor de călătorie EzyDog.
Accesoriul Click ajustabil pentru prinderea în mașină 
este un ham de mașină ușor de folosit care vă păstrează 
căţelușul într-o singură poziţie în timpul mersului.
Accesoriu pentru fixarea câinelui previne pierderea 
atenţiei de către șofer. Folosește același tip de ţesătură 
folosit la centurile de siguranţă, deci nu te va dezamăgi.
Flexibil pentru toţi câinii.
Accesoriul Click poate fi ajustat în lungime, deci poate 
fi folosit atât pentru câini mici cât și pentru cei mari.
Asta înseamnă și că poţi să-i oferi câinelui oricât de mult loc dorești.
Click poate fi folosit cu orice ham de câine, de calitate bună.
Caracteristici:
Se fixează printr-un simplu Click
Vă rugăm să aveţi în vedere: nu funcţionează cu mașinile Volvo.



Beaver Tail

Fido & DogStar Flyers

Pentru un câine robust, jucăriea EzyDog Beaver este imbatabilă! 
Perfectă pentru a vă juca și ţine în formă câinii mari și mici. Această  
jucărie plutitoare pentru câini este bună pentru formarea retrieverului 
tău.
Jucărie pentru un câine robust în apă și pe teren.

EzyDog a creat cu Discul zburător Dogstar “jucării pentru câţei făcute să reziste”; o 
jucărie chiar și mai bună de recuperat / frisbee. Transportul acestui disc este simplu, se 
împăturește într-o dimensiune mică și ușor transportabilă.

Informaţii despre produs:
Un disc zburător genial construit să reziste.
Aterizează “pe picioare” și îi permite câinelui să-l ridice ușor.
Se împarte ușor în 4 sferturi pentru a intra în buzunar.
Distracţie plutitoare pentru joaca în apă și pe teren.

Mărimi disponibile:
S 12cm 	 	 	 	 	 	 	 L 25cm



SnakPak Treat Bag

... ProBlack

Geanta EzyDog SnakPak este geanta cu recompense 
perfectă pentru dresarea și recompensarea căţelușului.
Ușor și rapid
Sistemul de închidere magentic oferă acces rapid și 
simplu la recompense. Cu un volum total de 650ml, 
are suficient spaţiu pentru două zile de recompense!
Două metode de prindere :
Prinde-ţi-o la curea folosind cureaua ajustabilă sau 
îndepărtează și atașează folosit cele două cârlige de 
curea localizate la spatele genţii.

Închidere magnetică.
Se atașează în jurul taliei folosind cureaua oferită sau 
îndepărtează și atașază folosind cârligele de curea.
Interiorul se poate ridica pentru curăţare facilă.
Buzunarul din faţă are fermoar impermeabil.



Doo Bag

FoldaBowl

Sac recipient care se fixează pe lesă, 
stochează și dispensează saci pentru 
excremente

EzyDog Fold-a-bowl este castronul perfect de 
călătorie pentru a-i oferi căţelușului tău alimente 
și apă pe drum.
Fie că mergeţi la plimbare pe jos, sunteţi la lucru, 
mergeţi cu cortul, cu bicicleta sau la plajă, bol-ul 
EzyDog permite căinelui să mănănce și să bea 
oriunde v-aţi afla



Micro Light
Lumina de localizare pe timp de noapte pentru 
câini mici.
Luminile EzyDog Micro sunt lumini cu vizibilitate 
ridicată, impermeabile și rezistente construite 
pentru câini mai mici. Cu o durată de viaţă a 
bateriei și testat la standarde militare, nu te vor 
dezamăgi niciodată.

Aceste lumini de noapte pentru câini sunt vizibile până 
la o distanţă de 500m. Oricât de departe ar fi câinele tău, 
este în siguranţă. Aceste lumini de câine de calitate ridicată 
rezistă la sarcini de până la 100 de kilograme. Sunt complet 
impermeabile și au o durată a bateriei de 50 de ore. Suntem 
atât de convinși de rezistenţa și calitatea lor încât ele vin cu 
o garanţie extinsă de 3 ani

Caracteristici:
Impermeabilă până la adâncimi de 10m.
Super solidă - poate să reziste la sarcini de până la 100kg.
Vizibilitate până la 500m
Durată de viaţă a bateriei de până la 50h
Disponibilă în roșu, portocaliu, verde, albastru sau alb



Adventure Lights
Luminile de Aventură EzyDog sunt lumini de 
localizare pentru câini, cu vizibilitate ridicată, 
impermeabile și solide, construite pentru utilizare 
în aer liber. Având o viaţă lungă a bateriei și 
testate la standarde militare, nu te vor dezamăgi 
niciodată.

Aceste lumini de localizare pentru câini, de calitate 
ridicată, rezistă la sarcini de până la 100 de kilograme. 
Sunt complet impermeabile și au o durată a bateriei 
de 100 de ore. Suntem atât de convinși de rezistenţa 
și calitatea lor încât ele vin cu o garanţie extinsă de 
3 ani.

Aceste lumini de siguranţă pentru câini sunt vizibile de la o distanţă de până la 5 km. 
Oricât de departe ar fi câinele tău, tot e în siguranţă noaptea.



100% Garantat.
Oricând. Tot timpul.



Hemp Collar
Cea mai bine vândută zgardă Planet Dog este 
prietenoasă cu mediul pentru că este produsă 
din cânepă vopsită natural - una din cele mai 
puternice fibre din natură care crează un material 
super-puternic. Zgărzile din cânepă sunt făcute cu 
o cataramă de plastic cu eliberare rapidă, întărită 
cu nailon, pentru durabilitate și siguranţ sporită.



Hemp Harness
Hamurile din cânepă sunt fabricate cu piese 
din plastic întărit cu nailon și din metal pentru 
durabilitate și siguranţă sporite. Este complet 
ajustabil și căptușit cu lână pentru confort maxim 
și frecare minimă. Hamul va rezista la ani de 
bălăceală în apă sărată, în băltoace cu nămol, la 
distracţie prin zăpadă sau tumbe prin nisip.

Mic: gât=20.32-35.56cm, piept=40.64-66.04cm, lungimea  curelei de pe spate = 10.16cm
Mediu: gât=35.56-63.5cm, piept=55.88-86.36cm, lungimea  curelei de pe spate=14.6cm
Mare: gât=45.72-93.98cm, piept=60.96-101.6cm, lungimea  curelei de pe spate=15.87cm

Ghid de mărimi:



Hemp Leash with Fleece Handle

Lesa prietenoasă cu mediul este făcută din cânepă vopsită 
natural - una din cele mai puternice fibre naturale care 
dă un material super-puternic. Lesele din cânepă sunt 
făcute cu piese cromate pentru durabilitate și siguranţă 
sporite, fiind căptușite cu lână pentru confort optim. 
Este companionul perfect pentru zgărzile și hamurile 
din cânepă..

Lesa de cânepă se înmoaie în timp, la fel ca 
perechea preferată de blugi - asta ai purta dacă ai 
fi câine! Spălaţi la mașină și uscaţi la aer pentru o 
durată mare de viaţă. Lesa este lată de 1.27cm și 
are o lungime de 1.52m



Orbee Tuff Orbee Bone

Snack Sack 

Considerat a fi unul din cele mai durabile “oase’’ de pe 
piaţă, această jucărie este foarte bine vândută și apreciată, 
oferind bunătate de mestecat pentru “molfăitori’’ 
moderaţi. Disponibilă în 4 dimensiuni pentru fiecare 
“mărime’’ de câine. Daţi-i căţelului dvs. un os - un 
Os Orbee! Pentru aportare sau roadere, Osul Orbee 
reprezintă “măduva’’ timpului de joacă. Are o notă de 3 
colţi din 5, pentru “molfăitori’’ moderaţi. 100% Garantat.

Săculeţul cu gustări este cel mai bun prieten al 
antrenorului, transformând antrenamentul și învăţarea 
în ceva mult mai distractiv! Micuţa comoară este 
inspirată de acei mici săculeţi cu praf de cretă purtate 
de alpiniști, doar că acesta ţine recompense pentru căţei! 
Sacul cu recompense poate să fie prins ușor de curea. 
Perfect pentru antrenament pozitiv în aer liber sau în 
casă. Are 10x15cm și se închide cu un șiret.



Orbee Zoom Flyer Assorted

Acest disc super-planor oferă tehnologie cu dublă 
densitate ce permite aruncarea pe distanţe incredibile, 
dar și moliciune la prindere. Miezul oferă greutate 
necesară pentru o aruncare considerabilă, în timp ce 
materialul exterior  Orbee-Tuff oferă pliabilitate pentru 
o prindere moale pentru colţi și gingii. Această jucărie 
deţine supremaţia în distracţia în aer liber! Deși construit 
pentru durabilitate, discul zburător este făcut pentru 
a fi aruncat și nu mestecat, de aceea nu deţine o notă 
pe scara durabilităţii. Se găsește pe albastru/portocaliu 
sau alb fosforescent/albastru, ce strălucește în întuneric 
pentru joacă pe înserat. 22,5 cm în diametru. 100 % 
Garantat. Oricând. Oriunde. De fiecare dată. 



Wood Chuck with Recycle Ball

Mult premiatul aruncător de minge este construit din bambus crescut sustenabil și din 
dopuri de plută reciclate. Acest cadru de bambus oferă forţă și aruncare maximă,având 
un mâner ergonomic din plută pentru confort și prindere ușoară. Gheara de prindere a 
aruncătorului se cuplează perfect cu produsele Orbee-Tuff , fiind foarte ușor de prins și 
de aruncat. Se potrivește cu orice minge cu diametru de 6.35cm, inclusiv cu majoritatea 
mingilor de tenis. Aruncătorul vine cu o minge reciclată de 6.35cm .



Orbee Tuff Fetch Ball with Rope 

Orbee Tuff Buoy

La Planet Dog, vorbim cu adevărat limba câinilor și știm 
că aport înseamnă aport! Mingea de aport cu sfoară este 
perfectă pentru aruncat, tras, plutit și aportat. Când 
câinele vrea să se joace, mingea de aportat îi îndeplinește 
dorinţele, fiind ușor de aruncat și de recuperat. Mingea 
are o notă de 5 din 5 colţi pe scara durabilităţii, însă 
sfoara nu este inclusă pe această scară, așa că vă rugăm 
să monitorizaţi căţelul când se joacă. Se găsește pe verde 
sau roz și măsoară 7,5 cm în diametru. 100% Garantată.

Arunc-o! Trage-o! Recupereaz-o! Umple-o! Inspirată de 
peisajele marine din Maine, geamandura Orbee-Tuff are 
o formă ce o face să sară imprevizibil, în timp ce sfoara 
permite recuperare ușoară pe pământ sau apă. Prezintă 
loc de recompense pentru o distracţie savuroasă, doar 
umple-o și bucuraţi-vă! Se găsește pe roșu/albastru sau 
roșu luminos. Geamandura are 12,5 cm înălţime și are un 
rating de 4 Colţi din 5 pe scara Durabilităţii, făcând-o 
potrivită pentru majoritatea ‘’molfăitorilor’’. 100% 
Garantată. 



Orbee - Tuff Mazee

Labirintul Orbee-Tuff  antrenează, recompensează 
și distrează! Această jucărie interactivă oferă ore de 
divertisment ce stimulează creierul căţeilor de orice 
mărime. Învelișul exterior transparent și maleabil Orbee-
Tuff combinat cu labirintul interior mai dur activează 
toate simţurile câinelui - ei pot auzi, vedea și mirosi 
recompensele în timp ce rezolva puzzle-ul. Labirintul 
este proiectat pentru a activa mintea căţelului și să-i 
energizeze joaca. Garantat să stimuleze! Deși creat 
pentru durabilitate, labirintul este proiectat pentru 
joacă și nu pentru mestecat, deci nu este evaluat pe scara 
durabilităţii. Câinele nu trebuie lăsat singur în timpul 
jocului. Se găsește pe culoarea zmeurei și verde. 12,5 cm 
în diametru. Ușor de curăţat, de mână sau pe raftul de 
sus a mașinii de spălat. 100% Garantat. 



Orbee Tuff Whistle Ball

Orbee Tuff Whistle Ball

Fluieră în timp ce lucrezi! Inovativa Minge de Fluierat Orbee-
Tuff  ce strălucește în întuneric scoate un sunet ascuţit atunci 
când este aruncată, făcând-o irezistibilă pentru căţeii ce iubesc 
să alerge. Cu cât este aruncată mai tare, cu atât fluieră mai tare, 
de aceea este indicat s-o folosiţi împreună cu Bamboo Wood 
Chuck pentru viteză maximă. De asemenea este foarte potrivită 
pentru căţei seniori care au vedere redusă, dar iubesc încă să se 
joace deoarece oferă sunete ce gâdilă urechea. Măsoară 6,25 cm 
în diametru, fiind potrivită pentru majoritatea căţeilor. 
Notă: Mingea de fluierat este facută să fie aruncată și de aceea 
nu are o notă pe scara durabilităţii. 100% Garantată. 

Rămâi ‘’cool’’ întregul an cu primul bulgăre de zăpadă din lume 
care nu se topește. Bulgărele de zăpadă Orbee-Tuff lovește ţinta 
cu textura sa distractivă și mărimea perfectă. Grozavă pentru 
a o oferi cadou, alergături iarnă pentru iubitorii de zăpadă sau 
distracţie pe timpul verii , bulgărele reprezintă o ‘’mestecătură’’ 
distractivă fără durerea de dinţi. În crearea acestui bulgăre nu s-a 
folosit zăpadă galbenă! Măsoară 7,5 cm în diametru și prezintă 
o textură cristalină ce stimulează dinţii și gingiile. Are un scor 
de 5 din 5 colţi pe scara durabilităţii, făcând-o perfectă pentru 
majoritatea ‘’molfăitorilor’’. 100% Garantată. 

Orbee Tuff Soccer Ball
Mărime 13cm



The best product

Orbee Tuff BaseBall

Orbee Tuff Tennis Ball
Mărime 8cm

Orbee Tuff Golf Ball
Mărime 6cm

Orbee Tuff Football
 Mărime 15 cm

Orbee Tuff Soccer Ball
Mărime 13cm



Orbee - Tuff Snoop
Snoop este translucid și moale, cu o crăvaşă adâncă ce ascunde comoara. 
Umplut cu recompense, câinile va zgâria, va împinge, va mirosi și va 
roade pentru a elibera recompensa ascunsă. Această jucărie interactivă 
oferă ore întregi de distracţie stimulantă pentru câini de orice mărime. 
Pentru distracţie suplimentară, introduceţi orice jucărie Orbee-Tuff® 
de 6.35cm (de asemenea îndesată cu recompense) pentru un premiu 
dublu. Umpleţi cu recompense și bucuraţi-vă!

Snoop este proiectat să activeze mintea unui câine și să-i insufle 
energie în joacă. Deschiderile flexibile ale Snoop-ului se deschid pentru 
încărcare și curăţare ușoară. Deși Snoop este construit să reziste, este 
intenţionat pentru joacă, nu pentru mestecare, deci nu este evaluat 
pe scara noastră de Durabilitate. Snoop nu trebuie lăsat cu câini 
nesupravegheaţi. Disponibil în albastru sau portocaliu. Diametru de 
12.7cm. Ușor de curăţat de mână, sau pe raftul superior al mașinii de 
spălat vase.



Orbee Ball Old Soul

Orbee Tuff Orbee

Orbee Ball Lil Pup
Orbee Ball Big Pup

Orbee Tuff Assorted



Orbee Tuff Artichoke

Orbee Tuff Raspberry

Aceaste bucăţi de mestecat apetisante  sunt  perfectă 
pentru câinii mici și mijlocii. Locul pentru recompense 
este perfect pentru umplut cu recompense, oferind 
câinilor mici multă distracţie!



Orbee Tuff Carrot

Orbee-Tuff Eggplant

Vânăta Orbee-Tuff  este o parte delicioasă a liniei de 
legume și fructe Orbee-Tuff   Această bucăţică de mâncare 
nutritivă este perfectă pentru câini medii și mari. Are 
un “loc de delicii” foarte mare care este perfect pentru 
a fi umplut cu recompense, oferind câinilor foarte multă 
distracţie!

Morcovul Orbee-Tuff  este cel mai nou membru al liniei 
de produse Orbee-Tuff. 



Accesorii pentru protecţia mașinii

Jucării căţei

Pătuţuri căţei



Cargo Cape

Protejează-ţi portbagajul mașinii de lăbuţe nămolite și de transporturi dificile (precum 
transportarea acasă a florilor cu ghivece). Kurgo Cargo Cape nu doar că vă protejează 
interiorul, dar se fixează în multe zone astfel încât nu alunecă și vă oferă un loc confortabil 
și stabil în care să vă transporaţi căţelul. Conţine o pelerină care vă acoperă bara din spate 
și o protejează împotriva zgârieturilor și mizeriei, în același timp protejându-vă hainele de 
murdărie. Această pelerină protectoare vă păstrează mașina curată și îngrijită, indiferent 
dacă vă transportaţi câinile sau altceva murdar.

Impermeabilă și rezistentă la pete.
Se poate spăla în mașina de spălat .
Margini ridicate pentru a evita ca apa și murdăria să ajungă pe mocheta mașinii.
Două buzunare acoperite cu plasă pentru a stoca lese, prosoape ude sau gunoiul căţelului.



Collaps a bowl 

Mult-premiatul nostru produs, Collaps a Bowl, este vasul perfect de călătorie pentru 
câini. Doar îl împachetaţi, îl ridicaţi și-l umpleţi. Având o grosime de doar 2,5 cm atunci 
când îl strângeţi, încape în rucsacul dvs., în rucsacul câinelui sau într-un colţ minuscul al 
mașinii dvs. Păstrează până la 700 ml de lichide și poate fi spălat la mașina de spălat vase.

Păstrează 700 ml lichide 
Se strânge până la o grosime de 2.22cm 
cu diametru de 15.24cm
Se extinde până la 8.89cm x 15.24 cm
Este făcut din silicon alimentar
Poate fi spălat la mașina de spălat vase



Wander Bed

Am făcut eforturi să găsim un pat de călătorie pentru câini stilat, compact și de mare 
calitate pentru aventurile trăite împreună cu câinii noștri. Astfel, am proiectat patul 
Kurgo Wander, completat cu o mulţime de caracteristici prietenoase pentru călătorie. Este 
perfect în mașină sau RV, este un pat excelent de exterior pentru camparea câinilor sau 
potrivit pentru casa dvs. de la ţară. Are un suport antiaderent și impermeabil Rufftex™ 
care împiedică alunecarea în mașină și este perfect pentru a fi pus pe iarba umezită de 
rouă cu ocazii drumeţiilor. Acest pat unic are și o margine superioară din pluș pentru 
confort și se strânge ca un sac de dormit în câteva secunde, fiind ușor de transportat cu 
ajutorul mânerului integrat. 
Se strânge pentru o depozitare ușoară 
și este echipat cu un mâner pentru 



Winga

Winga oferă un mod captivant de a te juca și de a te bucura de aerul liber împreună cu 
câinele dvs. Winga este un disc care poate fi aruncat până la 200 de picioare cu aruncătorul 
inclus. Este ideal pe orice teren, loc de joacă sau parc. Discurile pot și pluti, devenind 
o jucărie preferată pentru căţeii iubitori de apă. Câinilor noștri le place să le mestece 
inclusiv în interior!
Netoxic
Zboară până la 200 de picioare
Plutește
Poate fi aruncat cu mâna sau cu Aruncătorul Winga
Pachetul conţine două discuri și Aruncătorul Winga
Discuri suplimentare sunt disponibile în pachete de câte două.



Winga extra Discs Two 

Discuri suplimentare pentru Winga.

Ideal ca jucărie de mestecat de zi cu zi sau de utilizat cu Winga Thrower. Aceste discuri 
tare oferă o modalitate perfectă de a petrece timp în aer liber fiind activ împreună cu 
câinele dvs. 



Backseat Barrier

Știm cum este să conduci încercând să te ferești de un cap blănos – sau de întregul corp 
blănos, e același lucru! Indiferent cum ajunge partea din faţă a mașinii dvs., ca atunci când 
mergi într-un magazin și, când te întorci, găsești pe știi tu cine lăsându-și balele pe volan.
În acest caz te poate ajuta Backseat Barrier™. Această simplă barieră din material se 
atașează scaunelor din faţă ale mașinii, creând un perete moale între dvs. și câine, dar 
permiţându-vă totuși accesul la el. Câinele poate sta liniștit să se uite prin partea făcută 
din plasă; puteţi chiar să vă întoarceţi pentru o scărpinare, dacă este necesar. Cel mai 
important lucru, această barieră împiedică distragerea atenţiei șoferului de la condus și 
protejează câinele în cazul unei opriri bruște sau unui accident.
Ca toate produsele noastre, și acesta este simplu de montat și de scos.
Protejează pasagerii și bagajele de câinii care călătoresc 
Îl protejează pe câine de propulsarea în faţă cu 
ocazia unei frânări bruște
Nu este necesar să fie scoasă atunci când pe locul 
din spate se află pasageri sau bagaje
Scaunul din faţă nu este afectat de părul câinelui
Montaj universal pentru majoritatea vehiculelor. 
Nu funcţionează pentru mașinile cu 2 uși sau 
minivane.
Simplu de instalat și de îndepărtat.



Loft Booster Seat

Înalţă-l pe Fido pe durata următoarei aventuri la volan! Acest 
scaun înălţător îl ridică pe Fido din poala ta, unde ar putea să 
te incomodeze în timpul condusului, și îl prinde în propriul 
scaun de mașină din care poate să privească drumul. În faţă 
sau în spate, căţelușul tău este în siguranţă și la îndemână.
Scaunul Loft Dog Booster este făcut din Microtomic™ 
Ripstop, un material impermeabil și care respiră, care e 
puternic și rezistent dar și moale și confortabil. Culorile vii, 
fermoarele de contrast, și prinderile din oţel adaugă un pic 
de stil activ condusului tău, în timp ce toată lumea este un 
pic mai sigură datorită utilizării acestui scaun.
Ţine până la 13.5kg
Impermeabil

Poate fi spălat la mașină, căptușeala păstrează 
scaunul curat și proaspăt
Suporţi de metal pentru integritate structurală
Poate fi împăturit pentru depozitare facilă
Centura de siguranţă ajustabilă pentru câine se 
atașază ușor la orice ham de câine și vă ţine căţelușul 
în scaun
Dimensiuni: 30.48cm x 40.64cm x 20.32cm



Skybox Booster Seat

Oferă-i puiuţului tău un scaun de mașină confortabil din care să vadă pe fereastră și să 
se bucure de drum. Scaunul nostru elevator Skybox Booster Seat ţi-l ia pe Fido din poală, 
unde ar putea să-ţi distragă atenţia de la condus. În spate sau în faţă, căţelușul tău este în 
siguranţă aproape de tine. Acest scaun de mașină pentru căţei are un exterior impermeabil 
căptușit cu o căptușală care poate fi spălată la mașină, fiind ușor de păstrat curat și 
proaspăt. Se împăturește pentru depozitare facilă. Include o prindere care funcţionează 
cu Kurgo Tru-Fit Smart Harness ca să vă asiguraţi câinele.
Scapă de o greutate din timpul condusului - și pune-l pe Fido în locul lui special!
Ţine până la 13.5kg. 
Exteriori impermeabil. 
Căptușeală care poate fi spălată la mașină și care este reversibilă pentru a păstra scaunul 
proaspăt și curat. Suporţi de metal pentru 
integritate structurală. Poate fi împăturit pentru 
depozitare facilă.
Se instalează ușor și sigur pe faţa sau spatele 
unui scaun din faţă sau pe partea mai mică a 
unei banchete împărţită 60/40.
Centură de siguranţă ajustabilă pentru câine se 
atașază ușor la orice ham și îţi păstrează câinele 
pe scaun.
Dimensiuni: 30.48cm x 40.64cm x 20.32cm.



Auto Zip Line - Leash

Inspirată de un câine care aleargă, Auto Zip Line™ 
ţine câinele pe bancheta din spate pentru un 
condus sigur, însă îi permite să se miște încoace 
și încolo, să stea jos și în picioare. Poate fi prinsă 
între oricare două puncte fixe din vehicul, de pe 
barcă sau de la tabăra de campare. Include o lesă 
detașabilă care se conectează și deconectează 
ușor de la frânghie, ceea ce înseamnă că ai și o 
lesă improvizată pentru a nu-l lăsa pe Fido să 
sară din mașină direct în trafic sau într-o parcare 
aglomerată.

Pachetul include frânghia de mișcare și lesa/
prinderile (hamul nu este inclus).
Frânghia de mișcare poate fi prinsă de orice 
două puncte fixe din vehicul.
Controlează animalele pentru a nu vă atrage 
atenţia în timpul condusului.
Lesa inclusă asigură controlul atunci când 
câinele urcă și coboară din vehicul.
Recomandăm utilizarea alături de Kurgo Tru-
Fit Smart Harness (vândut separate).



Loft Dog Hammock

Atunci când călătoritul pe bancheta din spate înseamnă să-ţi ţi echilibrul pe toate cele 
patru picioare îmblănite, acest hamac sportiv pentru câine te rezolvă. Are trei sarcini: 
îţi ţine căţelul în siguranţă și departe de podea, și ţine murdăria care vine la pachet cu 
căţelul departe de scaunele tale. Materialul Microtomic™ Ripstop cu umplutură poly 
este comodă în timpul călătoriilor lungi, și totuși durabilă pentru a fi utilizată în fiecare 
zi. Cinci puncte solide de atașament îl fac să se potrivească foarte bine cu orice vehicul. 
Împachetează-l în săculeţul său de transport pentru a-l transport cu ușurinţă la nevoie.

Compatibil cu Toyota Camry, Nissan Altima, 
Honda Accord, Ford Fusion, Toyota Corolla, 
Honda Civic, Chevrolet Cruze, Ford Focus, 
Hyundai Elantra, Nissan Sentra, Hyundai 
Sonata, Chevrolet Malibu, Kia Optima, 
Nissan Versa, Volkswagen Jetta, Kia Soul, 
Chevrolet Impala, Toyota Prius, Subaru 
Outback, Volkswagen Passat și altele.
 
Instrucţiuni de îngrijire:
Spălare automată, apă rece cu detergent 
moale. Ciclu pentru rufe sensibile.  
Uscaţi prin atârnare. Nu înălbiţi.



Wander Hammock Hampton Sand

Protejaţi-vă mașina de noroi și murdărie cu această husă de protecţie pentru câini ușor 
de instalat. Se agaţă între bancheta din faţă și din spate, oferind extraprotecţie pentru 
animale de companie și copii
Blochează accesul căţelușului la bancheta din faţă, protejându-l pe bancheta din spate 
și oferă un spaţiu plăcut pentru câinii care au nevoie de susţinere suplimentară sau cad 
adeseori în spaţiul pentru picioare.
Impermeabil și rezistent la pete.

Poate fi spălat la mașină.
Cele șase puncte de legare 
împiedică deplasarea pro-
tecţiei.
Poate fi folosit ca protecţie 
sau pot fi scoase legăturile 
din faţă pentru a crea o husă de banchetă.
Acces ușor la centura de siguranţă și la scaunul 
copilului prin deschiderile cârligului și buclei.
Fermoarul din centru asigură accesul altor pasageri.
Cusăturile grele, durabile măresc puterea totală 
împiedicând tăieturile sau sfâșierile cauzate de 

gheare.
Proiectat să fie utilizat în vehicule cu banchete sub protecţia pentru câini. Nu utilizaţi cu 
scaune anatomice sau peste un spaţiu deschis fără o banchetă.
Dimensiune: lăţime 55” x lungime 56” 





Capac schimbător
Pentru aspect personalizat 

Cârlig de metal Fir cu lumină reflectorizantă 
pentru vizibilitate in condiţii de 

siguranţă pe timp de noapte.

Buclă de mână

30 kg
 testată

Eliberare de siguranţă

Tăiat cu laser din oţel inoxidabil
Mecanism de auto-blocare 

Neopren ergonom
Umplutură moale pentru confort 



Lishinu se montează și se demontează pe mână rapid și cu ușurinţă. Odihniţi-vă braţul 
pe Lishinu și trage de cureaua care alunecă ușor. Și în caz de urgenţă, trageţi de cureaua 
de siguranţă pentru a da jos tot aparatul.

Pentru câini de la 8kg până la 30kg.

Caracteristici: 
Lesă rectractabilă reiventată;
Mecanismul de auto-blocare al lesei Lishinu, care este in curs de patentare, asigura 
securitatea cîinelui, iar designul lesei Lishinu oferă uşurinţă maximă in utilizare.
Fîşie pentru montare/demontare rapidă.



Zgărzi pisică

	 	 	 	 	 Zgărzi căţei

          Lese



Barcode

Iubim această lesă multifuncţională care se adaptează oricărei situaţii pe timpul plimbării, 
fie ea scurtă sau lungă.
Atât tu, cât și căţelul tău vă veţi bucura de această construcţie tip sandwich cu umplutură 
moale de poliester extra puternic și cu un strat de neopren modern care se usuca foarte 
rapid.



Ruler

Multifuncţionalitatea acestei lese se regăsește prin funcţiile multiple de folosintă, printre 
care: 
1 metru lesă scurtă;
1,3 metri lesă medie;
1,6 metri lesă lungă;
lesă pentru talie;
lesă pentru umăr;
lesă dublă;
Legatură temporară  



Vintage

 Lesele mutifuncţionale pot fi curăţate la mașina de spălat la o temperatură de 30oC.



Ethnic Vibes

Eliberează-te si îmbrăţișează un nou stil de viaţă cu zgărzile moi de oraș Max & Molly!
Câinele tău se va bucura de confortul și stilul unic de tip “sandwitch” al zgărzii fabricate 
dintr-un strat gros foarte rezistent de poliester având o umplutură moale la mijloc, la care 
se adaugă în interior un material modern anti alergic făcut din neopren care nu irita gâtul 
catelului și se usucă ușor.



Movie

Inelul de siguranţă previne zgarda să iţi alunece atunci când o pui la gâtul căţelului, toate 
componentele din metal sunt frumos șlefuite cu o patină desosebită, inelul de atașare a 
lesei iţi permite să personalizezi zgarda cu plăcuţă de identificare preferată.
Zgărzile pot fi curăţate la mașina de spălat la o temperatură de 30oC.



Vintage Pink 

Dezlănţuiește-ţi stilul tău de viaţă cu noile lese super moi. Căţelușul tău se va bucura 
pe deplin de confortul unic oferit de această lesă. Cu un conţinut de poliester extrem de 
durabil și o textură de neoprene anti-alergic această lesă se asează extrem de repede și 
frumos la gâtul căţelului.  



Comic

Testele de siguranţă realizate pe acest model de lesă demonstrează faptul că niciun căţel 
nu va scapa din aceasta. Părţile metalice sunt foarte bine finistate, iar carligul este foarte 
ușor de atașat în orice inel fără a vă răni degetele sau unghiile. 



Playtime



Cat Collar

Comic Cat

Leopard Pink 

Zebra Classic

Latte
Neo Yellow

Magic Black
Hampton Stripes 

Blue

Vintage Pink 

Dangerous Cat

Ethnic Vibes
Patriot UK

Summertime

Denim Blue

Movie

Chili Red

Playtime
Ruller





Kitten Collar Plain Classic

Zgărzile pentru pui de pisică, sunt realizate din poliester de calitate superioară. Pe fiecare 
zgardă este atașat câte un clopoţel de siguranţă.
Zgărzile pentru pui de pisică sunt disponibile într-o singură mărime.

Moale si durabil

Oţel inoxidabil
Îmbunătăţirea confortului pentru 
animale de companie



Cat Collar Plain Classic

Cat collar design

Zgărzile pentru pisici sunt realizate din poliester de calitate superioară, pe fiecare zgardă 
este atașat un clopoţel de siguranţă, catarama in forma de pește.



Cat Collar Reflective Fish

Cat Collar Reflective Ziggy

Zgărzile pentru pisici sunt realizate din poliester de 
calitate superioară, pe fiecare zgardă este atasat un 
clopoţel de siguranţă, catarama in forma de pește.

Zgărzile reflectorizante sunt disponibile într-o singură mărime.



Cat Harness & Lead Designs 

Hamurile și zgăzile sunt realizate din poliester de calitate superioară, catarama in formă 
de pește  se potrivește lesei cu mâner căptușit. Combinaţiile de hamuri și lese pentru 
pisici sunt dispuse într-o singură marime. 
Avem la dispoziţie o gamă largă de modele și culori.

Mâner capitonat

Moale și durabil

Mărime ajustabilă
Putere imbunătăţită

Rezistent la abraziune

Mărime lesă: 1.2m       Mărime gât: 21-35cm     Circumferinţă corp: 27-48cm



Cat Harness & Lead Combo Plain Classic

Hamurile și zgărzile sunt realizate din poliester de calitate superioară, cataramă în formă 
de pește,  se potrivește lesei cu mâner căptușit. Combinaţiile de hamuri și lese pentru 
pisici sunt dispuse într-o singură mărime. 
Avem la dispoziţie o gamă largă de modele și culori clasice.

Mărime lesă: 1.2m       Mărime gât: 21-35cm     Circumferinţă corp: 27-48cm



Cat Harness & Lead Combo Reflective Fish

Cat Harness & Lead Combo Reflective Ziggy

Hamurile și zgăzile sunt realizate din poliester de calitate 
superioară, catarama in formă de pește  se potrivește lesei cu 
mâner căptușit. Combinaţiile de hamuri și lese pentru pisici sunt 
dispuse într-o singură marime. 
Avem la dispoziţie o gamă largă de modele reflectorizante și culori 
clasice.

Mărime lesă : 1.2m      
Mărime gât : 21-35cm 
Circumferinţă corp : 27-48cm



Dog Collar Design 

Dog Lead Design

Zgăzile si lesele pentru căţei sunt realizate din poliester 
de calitate superioară, pe fiecare zgardă este atașat un 
inel în forma unui D din oţel, catarama este în formă 
de os.
Zgărzile pentru căţei  sunt  dispunibile in 4 mărimi.  
Avem la dispoziţie o gamă largă de modele  și  în 
mărimi gigante, lungi sau scurte.

Dimensiuni zgardă:

Lăţime             12mm         15mm       20mm      25mm                    
Mărime găt  20-32cm     24-36cm   31-47cm   41-64cm

Dimensiuni lesă:

Lăţime                              12mm         15mm         20mm         25mm                    
Măsură reglabilă              1.1-1.8m        1.1-.18m        1.1-1.8m       1.1-1.8m
Lungime fixa                     1.2m             1.2m           1.2m            1.2m



Dog Collar Plain Classic

Dog Lead Plain Classic

Zgăzile pentru căţei sunt realizate din poliester de 
calitate superioară, pe fiecare zgardă este atașat un 
inel în forma unui D din oţel, catarama este în formă 
de os.
Zgărzile pentru căţei  sunt  dispunibile in 4 mărimi.  
Avem la dispoziţie o gamă largă de modele  și  în 
mărimi gigante, lungi sau scurte.

Dimensiuni zgardă:

Lăţime             12mm         15mm       20mm      25mm                    
Mărime găt  20-32cm     24-36cm   31-47cm   41-64cm

Dimensiuni lesă:

Lăţime                            12mm        15mm         20mm         25mm                    
Măsură reglabilă             1.1-1.8m      1.1-.18m       1.1-1.8m        1.1-1.8m
Lungime fixa                    1.2m           1.2m           1.2m            1.2m



Dog Collar Reflective  
Zgăzile pentru căţei sunt realizate din poliester de calitate superioară, pe fiecare zgardă 
este atașat un inel în forma unui D din oţel, catarama este în formă de os.
Zgărzile reflectorizante pentru căţei  sunt  dispunibile in 4 mărimi.  Avem la dispoziţie o 
gamă largă de modele  și  în mărimi gigante, în variante lungi sau scurte

Dimensiuni zgardă:

Lăţime             12mm         15mm       20mm      25mm                    
Mărime găt  20-32cm     24-36cm   31-47cm   41-64cm

Dog Lead Reflective 

Dimensiuni lesă:

Lăţime                              12mm         15mm         20mm        25mm                    
Măsură reglabilă             1.1-1.8m       1.1-.18m         1.1-1.8m      1.1-1.8m
Lungime fixa                     1.2m            1.2m           1.2m            1.2m



Dog Harness Design 
Hamurile sunt realizate din poliester de calitate superioară, pe fiecare ham este atașat un 
inel în forma unui D din oţel, catarama este în formă de os.
Hamurile pentru căţei sunt disponibile în 5 mărimi.

Lăţime                            12mm        15mm        20mm        25mm                    
Mărime gât                  25-39cm   30-48cm    36-59cm    46-76cm
Circumferinţă corp      30-44cm   36-54cm    45-66cm    56-80cm



Dog Bowl Stainless

Bolurile noastre sunt din inox pentru animalele de companie, durabile și se pot spăla la 
mașina de spălat.

                       Mic          Mediu         Mare
Lăţime           16cm          22cm         27cm  
Lungime       16cm          22cm         27cm
Înaltime         5cm            7cm           9cm
Volum        330mls        900mls      1.7litri



Lese căţei
Hăinuţe pentru căţei
Hamuri căţei



Roamer Leash

Ruffwear Roamer™ este o lesă din ţesătură elastică ce poate fi ţinută în mână sau ţinută 
la curea. Ţesătura elastică Wavelenght™ permite oamenilor și câinilor să fie conectaţi, cu 
o rază extinsă. Talon Clip™-ul proiectat de Ruffwear oferă o prindere puternică și sigură.

Caracteristici cheie:
Ţesătura Ruffwear Wavelength™ oferă elasticitate, permiţând lesei să se întindă pe măsură 
ce câinele se plimbă.
Talon Clip™-ul proiectat ergonomic este puternic, sigur și permite atașarea cu o singură 
mână.
Mâner căptușit ajustabil cu Talon Hook™ de aluminiu, poate fi ţinut în mână, purtat la 
curea (până la 122cm) sau asigurat în jurul unui copac sau stâlp.
Accesoriu convenient pentru prinderea pungilor pentru deșeuri sau pentru alte oibiecte.
Mâner pentru trafic permite înfrânarea imediată a câinelui.

Disponibil în două dimensiuni: Mare cu lungime de 
2.2m, se întinde până la 3.4m, și mediu cu lungime de 
1.7m și întindere până la 2.1m.

Instrucţiuni de spălare:

Spălare de mână
Detergent slab
Uscaţi la aer



Just A Cinch

Se asamblează trecând capătul lesei în jurul 
gâtului câinelui și se folosește de opritorul 
de silicon pentru a fixa zgarda. Este excelentă 
pentru câini care trag, plimbări spontane, 
sesiuni de antrenament și drumeţii. Frânghia 
reflectorizantă ţine oamenii și câinii vizibili în 
condiţii de lumină scăzută. Lungimea lese este 
de 1.5m cu o frânghie de diametru 11mm.

Dimensiuni
Lungimea lesei: 1.5m
Diametrul frânghiei: 11mm

Instrucţiuni de spălare:
Spălare manuală
Detergent moale
Uscare la aer



Knot a leash

Designul clasic uitlizează o frânghie simplă tip 
kernmantle și o carabină de blocare securizată. 
Este disponibilă în două dimensiuni în funcţie 
de  franghie/carabină: Dimensiunea standard 
mare de 11mm sau dimensiunea de 7mm. 
Ambele dimensiuni au o lungime de 5 picioare 
(1,5 metri).

Carabina de blocare puternică și securizată;
Mâner tubular confortabil, ușor de ţinut;
Vizibilitate îmbunătăţită cu bandă reflectorizantă 
integrată;
Spălare manuala cu detergent slab;
Uscare la aer



Knot a long

Knot a long este o lesă inspirată din alpinism, 
cu o lungime de 30 inch (0,76 m). Această lesă 
scurtă utilizează franghie puternică, de tip 
kernmantle și o carabină de blocare securizată. 
Lungimea mică ajută la păstrarea câinilor 
aproape și are o lungime ideală pentru a fi 
utlizată împreună cu Double Track Coupler. 

Lungimea de 30 inch (0,76 m) ţine câinii aproape 
și este ideală pentru a fi utilizată cu cupele;
Carabina puternică și cu blocare securizată;
Mâner tubular, confortabil, ușor de ţinut;
Vizibilitate îmbunătăţită cu bandă reflectorizantă 
integrală



Slackline Leash

Slackline este o lesă reglabilă pe lungime care 
poate fi ţinută cu mâna sau legată în jurul 
taliei, Lunigimea reglabilă între 6 și 3.5 picioare 
(1.8 – 1.1 m). Poate fi extinsă complet pentru o 
plimbare relaxantă sau scurtată după cum este 
necesar,pentru a avea mai mult control. Un 
cursor metalic ergonomic permite o reglare 
ușoară pe lungime, cu o singură mână, în 
timpul deplasării. 

Talon Clip proiectat de Ruffwear oferă o legare puternică și singură, manerul este căptușit 
pentru un plus de confort și este inclusă o buclă de accesorii pentru sacii menajeri sau 
diferite mici obiecte de agăţat. Reflectorizarea integrată îi face vizibili pe oameni și pe 
câini în condiţii de luminozitate scăzută. 



Quick Draw Leash

Lesa Ruffwear Quick Draw se poartă în jurul 
unei zgărzi. Bucuraţi-vă de libertate fără lesă 
cu opţiunea utilizării unei lese scurte la nevoie. 
Lesa Quick Draw se prinde printr-un clips de 
orice zgardă și se înfășoară în jurul gâtului, 
închizându-se printr-o prindere cu cârlig și 
ochi. Trageţi de bucata de prindere pentru a 
trece de la fără lesă la cu lesă imediat!

Caracteristici cheie:
Lesă scurtă care se poartă în jurul zgărzii câinelui
Bucată de prindere oferă acces rapid la lesă
Mărime ajustabilă se potrivește gâturilor cu diametru de la 36 la 56 cm
Lesa are lungime între 51-69cm, în funcţie de mărimea gâtului
Vizibilitate în condiţii de lumină slabă datorită căptușelii reflectorizante



Wonder Hammlock

Protejaţi-vă mașina de noroi și murdarie cu această husă de protecţie pentru căţei ușor de 
instalat. Se agaţă între bancheta din fata și spate, oferind extraprotecţie pentru animale 
de companie și copii. Blochează accesul caţelușului la bancheta din faţă, protejându-l pe 
bancheta din spate și oferă un spatiu plăcut pentru câinii care au nevoie de susţinere 
suplimentară sau cad adeseori în spaţiul pentru picioare. 
Este impermeabil și poate fi spălat la mașină, fiind ușor de curăţat. Deschiderile permit 
accesul la centura de siguranţă și inchiderea accesului la scaunul copilului. Fermoarul din 
centru poate fi deschis și desfășurat pe o parte pentru a permite unui pasager să împartă 
bancheta din spate cu câinele.

Instrucţiuni de îngrijire:
 
Spălare la mașină, cu apă rece 
și detergent slab
Ciclu spălare ușoară
Uscare prin agăţare



Highlands Sleeping Bag 

Highlands Sleeping Bag este un sac de dormit durabil, foarte călduros, oferind confort 
și izolareî în timpul călătoriilor. Fermoarul permite deschiderea largă a sacului  apoi 
închiderea cu fermoare pentru a reţine caldura corporală a câinilor. 
Izolarea sintetică ușoară oferă caldură și protecţie faţă de suprafeţele tari si reci si poate 
fi pus in sacul din tesatura inclus.Materialul durabil din polistiren, asigurănd o  suprafaţă 
confortabilă pentru somn și se curaţă prin scuturare. 

Instrucţiuni de îngrijire:
 
Spălare la mașină, cu apă rece 
și detergent slab
Ciclu spălare ușoară
Uscare prin agăţare



Highlands Pad

Patul portabil Ruffwear Highlands Pad este un pat din spumă cu celule închise care se 
poate împacheta, destinat confortului caţelului în timpul călătoriei. Designul cu desfacere 
stil acordeon compactează și fixează o curea de depozitare integral. Având o greutate 
mică, spumă cu celule închise izolează de suprafeţele tari și reci. Materialul moale, și 
totuși durabil, din polistiren oferă o suprafaţă de somn confortabilă și se curaţă prin 
scuturare. 



Kibble Kiddie

Ruffwear Kibble Kaddie este un sistem de depozitare și transport pentru hrană câinelui 
pentru călătorie. Designul comapact și corespunzător permite transportul, depozItarea 
și dispensarea hranei. Incarcarea pe sus și închiderea prin rulare în jos securizează 
conţinutul și reducere volumul sacului pe măsură ce mâncarea este consumată. Hrana 
este dispersată prin spaţiul lateral pentru hrană. Buzunarul extern este potrivit pentru 
castroanele care se fac mici și alte obiecte esenţiale pentru aventură. 

Caracteristici Principale:
Depozitare compactă și adecvată a hranei, conţine până la 10l.
Hrana este dispensată prin deschizatura pentru mancare cu închidere magnetică.
Buzunar prevăzut de întindere pentru a depozita lucruri necesare.



Mt. Bachelor Pad

Câinii sunt fericiţi, se simt confortabil atunci când mergeţi la camping, în drumeţii sau 
în vizită la prieteni. Acest pat portabil cu profil mic oferă câinilor sentimentul că se află 
acasă în diverse medii. Acest pat pentru câini este ușor de curăţat, acoperă și protejează 
suprafeţele de murdărie și de păr de câine.Mt. Bachelor  Pad se rulează și este securizat 
cu un cârlig integrat și bucle pentru o portabilitate usoară.

Caracteristici Principale:
Patul pentru câine portabil se strânge într-un pachet rulat cu mâner integrat
Suprafaţa de somn din micropiele fină, cu durată lungă de viaţă, ușor de curăţat;
Interior confortabil, cald, din poliumplutură reciclată;
Baza din material impermeabil, din polistiren reciclat creeaza o barieră împotriva umezelii;
Poate fi spălat la mașină, uscat prin atârnare



Quencher Cinch Top

  Ruffwear Quencher Cinch Top este o revenire la castronul original împachetabil pentru 
câini. Acest castron multifuncţional din material textile este destinat depozitarii hranei, 
putand fi folosit si pentru apă. Închizatoarea integrată păstrează mâncarea închisă în 
timpul călătoriei și accesibilă în momentul mesei. Ideal pentru căţeii înfometaţi pe drum, 
în camping sau în deplasare. 

Instrucţiuni de spălare:
Spălare cu apă rece;
Cliclu de spălare ușoară;
Detergent slab;
Uscare la aer.



Quinzee

Ruffwear Quinzee este o vestă călduroasă, rezistentă la intemperii, care poate fi împachetată, 
prevăzuta cu izolare sintetică pentru a asigura căldura în condiţii de frig extrem sau pe 
vreme nefavorabilă.
Vesta poate fi depozitată în sacul integrat. Sistemele de autoînchidere de pe fiecare latură 
ţine vesta fixă în timpul activităţii și asigură o îmbracare/dezbracare ușoară a căţelului. 

Caracteristici Principale:
Vesta calduroasă, rezitentă la intemperii, cu izolare sintetică de 200 de grame și material 
poliester; 
Sac integrat pentru a fi împachetat mai ușor;
Fermoarul de la gât cu auto-închidere oferă o adaptare adecvată la diferite forme ale 
câinelui;
Vizibilitate în condiţii de luminozitate scăzută cu bandă reflectorizantă și bulă luminoasă. 



Aira Rain Jacket 

Ruffwear Aira™ este o jachetă de ploaie cu acoperiră completă, impermeabilă și 
versatilă, construită pentru drumeţii. Materialul impermeabil, rezistent la vânt și poros 
vă prelungește aventura în timpul vremii reci sau umede, protejând câinii împotriva 
elementelor naturii. Jacheta nu este izolată termic, ceea ce-i permite să fie purtată în 
climat cald și poate fi purtată peste straturi izolatoare în climat rece.
Acoperirea peste umeri, șolduri și spate maximizează protecţia și minimizează curăţarea 
de nămol și umezeală a câinelui. Buclele pentru picioare oferă o prindere sigură în caz 

de vânt puternic. Prinderea integrată pentru lesă permite atașarea 
lesei atunci când este purtată peste hamurile noastre 

Front Range™ sau Web Master™. Cataramele cu 
închidere automată de pe fiecare parte asigură 
jacheta în timpul activităţilor și oferă îmbrăcare 
și dezbrăcare rapide.

Caracteristici Principale:
Căptușeală din material care respiră pentru confort
Pregătită pentru drumeţie și poate fi împachetată
Stilul “vestă” oferă acoperire bună cu îmbrăcare/dezbrăcare ușoară și rapidă
Vizibilitate în lumină scăzută cu benzi reflectorizante și buclă pentru lumină pentru 
atașare



Cloud Chaser 

Vesta Ruffwear Cloud Chaser permite desfășurarea activităţilor pe orice vreme, protejând  
împotriva ploii, zăpezii, vâtului și frigului. Fermoarul lateral din partea stângă permite 
echiparea/dezechiparea cu usurinţă a câinelui. 

Caracteristici Principale:
Materialul în 3 straturi, moale impermeabil, rezistent la vânt permite pătrunderea aerului 
protejează câinele de intemperii. 
Materialul cauciucat protejează de apă, zapadă și murdărie 
Interiorul izolat menţine căldura corporală de bază 
Închidere cu fermoar pentru o montare de înaltă performanţă
Vizibilitate în cazul luminii reduse datorită benzii reflectorizante și buclei luminoase. 



Track jacket 

Vesta Ruffwear Track Jacket este o vestă reflectorizantă cu vizibilitate ridicate care face 
extinde aventurile și în lumină scăzută. Designul său simplu, ușor permite montarea și 
demontarea rapidă. Cele trei atașamente Light Loop permit vizibilitate maximă. Vedeţi 
câinii, și lăsaţi câinii să fie văzuţi.

Caracteristici principale:
Material portocaliu cu vizibilitate ridicată
Vizibilitate maximă
Trei puncte de atașare a luminilor Beacons
Model simplu, ușor de atașat.
Material din poliester durabil și impermeabil
Trei mărimi ajustabile se potrivesc multor feluri de câini

Instrucţiuni de spălare:
Spălaţi în apă rece
Ciclu pentru rufe sensibile
Detergent moale
Uscare prin atârnare
Nu folosiţi înălbitor
Nu călcaţi



Front Range Harness

Ruffwear Front Harness este un ham de zi cu zi, ușor de pus sau de scos și confortabil 
pentru câinii care îl poartă. Hamul dispune de două puncte de legare a lesei, un inel de 
aluminiu pe spatele câinelui pentru plimbări de zi cu zi și un mâner consolidate pe pieptul 
câinelui pentru antrenament și control suplimentar. Locul pentru etichete păstrează 
datele câinelui complete fiind  ușor de accesat.

Caracteristici principale:
Montaj personalizat cu patru puncte de reglare pentru a 
permite o rază completă de mișcare;
Panou piept și abdomen căptușit pentru buna dispersie a 
greutăţii și purtare confortabilă;
Vizibilitate în lumină redusă prin banda reflectorizantă.

Instrucţiuni de spălare:
Spălare manuală;
Detergent slab;
Uscare la aer



Web Master Harness

Hamul Ruffwear Web Master este util, multifuncţional, construit pentru a manevra și 
asista câinii în cazul obstacolelor. Web Master este hamul pentru câini, preferat de multe 
echipe de căini de salvare în caz de avalanșă din Statele Unite. Acest ham reprezintă 
alternativa ideală la o zgardă mare și este ideal pentru excursii, căţărare și asistenţă de 
mobilitate. 

Caracteristici principale:
Designul anatomic oferă o ridicare controlată, confortabilă și echilibrată cu o bună 
distribuţie a greutăţii;
Montarea adaptată cu cinci puncte de reglare permite o rază completă de mișcare;
Curele captușite cu spumă pentru piept și abdomen pentru o purtare confortabilă și 
extinsă;
Două puncte de conectare a lesei: piesa unică, inel de aluminiu inoxidabil pe partea 
superioară sau bucla din ţesatură în partea din spate a mânerului cu captușeală;
Vizibilitate în condiţii de luminozitate redusă prin banda reflectorizantă.



Top Rope Collar

Zgarda Ruffwear Top Rope™ oferă forţă și reliabilitate datorită cataramei din metal pentru 
deschidere laterală Talon Buckle™. Liniștea dumneavoastră este inclusă standard. Design-
ul zgărzii vă permite să poziţionaţi inelul de atașare în formă de V la spatele gâtului 
câinelui pentru o fixare rapidă a lesei.
Este plină de caracteristici esenţiale pentru zgărzi de la Ruffwear: prindere separată a 
ID-ului câinelui, ţesătură confortabilă și inel în formă de V din aluminiu. Reflectivitatea 
integrată ţine câinele vizibil în condiţii de vizibilitate scăzută.

Instrucţiuni de spălare:
Spălare manuală
Detergent moale
Uscaţi la aer



Knot a Collar

Ruffwear Knot a Collar are o abordare unică în domeniul zgărzilor. Designul cu profil mic 
oferă o soluţie curată și elegantă, inspirată din alpinism, pentru o zgardă cu uz zilnic. 
Materialele metalice îi ţin pe câini bine fixaţi. Franghia reflectorizantă îi fac pe câini vizibili 
în condiţii de luminozitate redusă. 

Caracteristici principale:
Franghia cu profil mic de 7 mm se așează confortabil pe blană;
Nodurile glisante sunt ajustabile pentru o montare adaptată;
Inelul din aluminiu inoxidabil oferă un punct de legare a lesei securizat;
Punct de legare separate pentru placuţa de identitate;
Vizibilitate îmbunătăţită prin banda reflectorizantă integrată. 



Chain Reaction Collar

 Chain Reaction este o zgardă care combină ţesătura TubeLok™ proiectată de Ruffwear 
cu o secţie mică de lanţ din oţel inoxidabil. Această zgardă oferă corecţie limitată cu un 
indiciu audio, fiind o unealtă grozavă pentru antrenament. Pe lângă punctul de atașare 
pe lanţ, această zgardă are și o opţiune de atașament în V pentru utilizarea ca o zgardă 
obișnuită.  
Este plină de caracteristicii esenţiale pentru zgărzi de la Ruffwear: prindere separată a 
ID-ului câinelui, ţesătură confortabilă și inel în formă de V din aluminiu. Reflectivitatea 
integrată ţine câinele vizibil în condiţii de vizibilitate scăzută.

Caracteristici cheie:
Model cu prindere limitată și corecţie audio cu lanţ de oţel inoxidabil pentru mers în lesă
Punct de prindere separat pentru plăcuţa de identificare
Zgomot redus al plăcuţelor datorită siliconului folosit pentru amortizarea sunetului
Vizibilitate în lumină scăzută



Quencher

Ruffwear Quencher este castronul original, impachetabil pentru câini. Proiectat să asigure 
mâncarea și apa câinilor în călătorie, acest castron pliabil din material textil încape într-un 
buzunar sau un rucsac. Disponibil în trei dimensiuni diferite pentru a se potrivi aventurii 
dumneavoastră. 

Caracteristici principale:
Disponibil în trei dimesniuni: 0.75l, 1l, 2.5l;
Căptușeala impermeabilă garantată;
Poate fi spălat la mașină;
Vizibilitate îmbunătăţită cu banda reflectorizantă integrată. 



Palisades pack

Ruffwear Palisades Pack este un rucsac pentru uz zilnic cu performanţe excelente, ușor 
de montat și având funcţionalitate ridicată. Oferă câinilor capacitatea de a purta în mod 
efficient o sarcină, oferindu-i o motivaţie ridicată. Este excelent pentru excursii în timpul 
zilei, dar și pentru aventuri nocturne. Este recomandat să nu transportaţi în săculeţii 
pentru câini o greutate mai mare de 25% din greutatea corporală a acestuia. Dacă câinele 
este începator, creșteţi treptat greutatea pe măsură ce câinele se obișnuiește să poarte 
rucsacul, incepând cu o greutate mai mică. 

Caracteristici principale:
Purtare eficientă a greutăţii prin proiectarea cu greutate pe faţă;
Buzunare utile, ușor de accesat, pentru obiecte utilizate în mod frecvent;
Capacitate extinsă de purtare prin tesatură cu lanţ externă;
Maner capitonat care oferă un punct optim de echilibru cu o bună distribuţie a greutăţii 
pentru ridicarea controlată și confortabilă;
Cataramele prevăzute au fost montate pentru o fixare usoară, cu o mână și au protecţie 
împotriva uzurii;
Vizibilitate îmbunătăţită cu bandă reflectorizantă integrată. 



Singletrak Pack

Ruffwear SingleTrak Jacket este o vestă reflectorizantă cu vizibilitate ridicată care extinde 
aventurile și în lumină scăzută. Designul său simplu, ușor permite montarea și demontarea 
rapidă. Trei atașamente Light Loop permit vizibilitate adăugată maximă. Vedeţi câinii, și 
lăsaţi câinii să fie văzuţi!

Caracteristici principale:
Vizibilitate maximă
Model simplu și ușor de pus
Material din poliester durabil și impermeabil

Instrucţiuni de spălare:
Spălaţi în apă rece
Ciclu pentru rufe sensibile
Detergent moale
Uscare prin atârnare
Nu folosiţi înălbitor
Nu călcaţi.



Adresa:Șos.Gh.I.Sisești225C,Sector1,București

Tel.:+40741358423
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