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Zorg ervoor dat uw
relatie liefdevol blijft

ECMA™ promoot het gebruik
van humane statische
stimulatietrainingsproducten
Als één van de oprichters van de
Electronic Collar Manufacturers
Association is Radio Systems®
Corporation trots op haar rol
binnen deze organisatie. ECMA™
werd in 2004 opgericht om in de
sector regels te vormen die de
levenskwaliteit van uw huisdieren
verbeteren door hen harmonie te
bieden en hen in het dagelijkse
sociale leven te integreren.
ECMA promoot het gebruik van
humane statische stimulatieproducten
voor het trainen van huisdieren
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zodat het welzijn van de dieren wordt
gerespecteerd en de communicatie
tussen gezelschapsdieren en hun
baas wordt verbeterd. De organisatie
zorgt ervoor dat de eigenaars weten
hoe belangrijk het is dat ze de
trainingsinstructies volgen die bij elk
product worden geleverd.

Deze voorwaarden zijn van toepassing
op statische en spray-halsbanden
(trainers met afstandsbediening,
antiblaftoepassingen en
terreinafbakeningen),
huisdiervolgsystemen en andere
elektronische trainingshulpmiddelen
voor gezelschapsdieren.

Alle leden van ECMA hebben zich
verplicht de voorwaarden, zoals
opgenomen in onze normen voor
alle producten voor huisdieren die
in de EU-landen worden verkocht,
te volgen.

ECMA is gefocust op de veiligheid
van gezelschapsdieren en op het
verantwoordelijke gebruik van de
producten van haar leden.

Elke relatie heeft
zijn grenzen

Omheiningssystemen

Omheiningssystemen
in één oogopslag

Aantal
stimulatieniveaus

max. 25

1000

4

Deluxe ondergronds omheiningssysteem
met draad voor kitten
PCF-1000-20

max. 25

1000

5

Omheiningssysteem met draad
PRF-3004W-20

max. 10

400

1

Omheiningssystemen

STATISCH

Omheiningssysteem met draad voor
koppige honden
PRF-3004XW-20

max. 10

400

5

Kit met oplaadbare ondergrondse
omheining voor huisdieren SD-2100E

max. 25

1000

2

Basiskit met ondergrondse omheining
HF-25WE

max. 5

200

1

diameter van
55 m

20

6

Draadloos omheiningssysteem
PIF-300-21

* Vereist aankoop van extra ontvangerhalsbanden, apart verkocht
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Alleen trillen-optie

Maximumafstand/
-dekking (ares)

Deluxe ondergronds omheiningssysteem
met draad voor kleine honden
PIG20-11041

Omheiningssystemen

Alleen geluid-optie

Maximumafstand/
-dekking (acres)

Ga vaker naar buiten: de motivatie en oefening die de buitenwereld
biedt, helpt u uw huisdieren fit en alert te houden, terwijl goed gedrag
wordt gestimuleerd.





























Omheiningssystemen
PIG20-11041

Deluxe ondergronds
omheiningssysteem
met draad voor
kleine honden

Deluxe
ondergronds
omheiningssysteem
met draad voor kitten

Het Deluxe ondergronds omheiningssysteem
met draad voor kleine honden is eenvoudig
te installeren en bedienen en houdt kleinere
honden veilig en beschermd binnen
een ‘onzichtbare omheining’. De smalle
halsband heeft een verstelbare riem die
past voor nekmaten van 15-66 cm.
Geschikt voor honden vanaf 3,6 kg. Bevat 1
x ontvangerhalsband voor kleine honden.

De Deluxe ondergronds omheiningssysteem
met draad voor kitten is ideaal voor katten
dankzij de ontvangerhalsband met
verstelbare riem. Het systeem is geschikt
voor katten vanaf 2,7 kg en zorgt ervoor
dat katten niet buiten hun afgebakend
gebied en op drukke wegen terechtkomen.
Bevat 1 x ontvangerhalsband voor katten.

Hebt u meer dan één huisdier?
Extra ontvangerhalsbanden beschikbaar:
Extra ontvangerhalsband - kat
PCF-275-19
Extra ontvangerhalsband voor kleine honden
PIG19-11042
Extra Ultralight™-ontvangerhalsband
PIG19-10761
Extra ontvangerhalsband voor koppige honden
PIG19-10763
Extra Deluxe Ultralight™-ontvangerhalsband
PIG19-10764

Hebt u meer dan één huisdier?
Extra ontvangerhalsbanden beschikbaar:
Extra ontvangerhalsband - kat
PCF-275-19
Extra ontvangerhalsband voor kleine honden
PIG19-11042
Extra Ultralight™-ontvangerhalsband
PIG19-10761
Extra ontvangerhalsband voor koppige honden
PIG19-10763
Extra Deluxe Ultralight™-ontvangerhalsband
PIG19-10764

Wat zijn de voordelen van
omheiningssystemen?
Ze vormen ‘onzichtbare omheiningen’
die het uitzicht niet beïnvloeden.
Ze zijn voordelig en vereisen geen
stedenbouwkundige vergunning.
Ze creëren een perimeter, gebruiken
draden en kunnen binnen de perimeter
ook terreinen creëren waar de hond
niet mag komen. Ze zijn handig om
honden van zwembaden weg te houden
en verlagen zo het risico op verdrinking.

Omheiningssystemen

PCF-1000-20

Ideaal voor grote tuinen en
verboden terreinen.
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PRF-3004W-20

Omheiningssysteem
met draad
Het oorspronkelijke omheiningssystemen van
PetSafe® houdt honden veilig binnen een
vooraf bepaalde ‘onzichtbare omheining’
met behulp van ondergrondse draden en
een ontvangerhalsband die geschikt is voor
honden vanaf 3,6 kg. Bevat 1 x Deluxe
Ultralight™- ontvangerhalsband.

Hebt u meer dan één huisdier?
Extra ontvangerhalsbanden beschikbaar:
Extra ontvangerhalsband - kat
PCF-275-19
Extra ontvangerhalsband voor kleine honden
PIG19-11042
Extra Ultralight™-ontvangerhalsband
PIG19-10761
Extra ontvangerhalsband voor koppige honden
PIG19-10763
Extra Deluxe Ultralight™-ontvangerhalsband
PIG19-10764

PRF-3004XW-20

Omheiningssysteem met draad voor
koppige honden
Met Omheiningssysteem met draad voor koppige honden kunt u het terrein van
grote en koppige honden veilig afbakenen, terwijl ze toch vrij kunnen rondlopen.
De ontvangerhalsband met verstelbare riem is ideaal voor moeilijk te trainen huisdieren.
Geschikt voor honden vanaf 3,6 kg. Bevat 1 x ontvangerhalsband voor koppige honden.

Hebt u meer dan één huisdier?
Extra ontvangerhalsbanden beschikbaar:
Extra ontvangerhalsband - kat
PCF-275-19
Extra ontvangerhalsband voor kleine
honden PIG19-11042
Extra Ultralight™-ontvangerhalsband
PIG19-10761
Extra ontvangerhalsband voor koppige
honden PIG19-10763
Extra Deluxe Ultralight™ontvangerhalsband PIG19-10764

Weerspannig
gedrag hoeft een
mooie relatie niet
te bederven

Trainingssystemen

Trainingssystemen
in één oogopslag

VIBRATIE

VIBRATIE
& STATISCH

STATISCH

Trainingssystemen

SPRAY

SONISCH

800 m Vibratietrainer met
afstandsbediening VT-800
PDT17-13078 & PDT45-13340
800 m Trainer met
afstandsbediening VST-800
PDT17-13079 & PDT45-13341

binnenkort
verkrijgbaar

15

250 m Trainer met afstandsbediening
PDT20-12471

max. 250
meter

8

100 m Trainer met afstandsbediening
voor kleine honden PDT20-10644

max. 100
meter

8 en een
stimulans van
+2

100 m Trainer met afstandsbediening
voor grote honden PDT20-10645

max. 100
meter

8

350 m Deluxe Trainer met afstandsbediening voor kleine honden PDT20-11939

max. 350
meter

900 m Deluxe Trainer met afstandsbediening voor grote honden PDT20-11946

binnenkort
verkrijgbaar



waterdichte
ontvanger,
waterbestendige
zender





waterdichte
ontvanger,
waterbestendige
zender





zender en
ontvanger met
afstandsbediening





zender en
ontvanger met
afstandsbediening





zender en
ontvanger met
afstandsbediening



8 en een
stimulans van
+2



zender en
ontvanger met
afstandsbediening



max. 900
meter

8 en een
stimulans van
+2



zender en
ontvanger met
afstandsbediening



125 m Basistrainer met afstandsbediening FS-15E

max. 125
meter

7 en een
stimulans van
+2



ontvanger waterbestendig



275 m Deluxe Spraytrainer met afstandsbediening PDT20-11738

max. 275
meter

4



zender en
ontvanger met
afstandsbediening



Spray Commander® 85 m Spraytrainer
met afstandsbediening KIT16023

max. 85
meter

2

Ssscat® Spray afschrikmiddel
KIT19001

max. 1
meter

1

9 m Ultrasonische trainer met
afstandsbediening PDT19-10767

max. 9
meter

2 (positief
en negatief)

®
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ontvanger



Gewicht huisdier

Indicator lage
batterijcapaciteit
op ontvangerhalsband

Waterdicht

15

Alleen geluid-optie

max. 800
meter

max. 800
meter

* Vereist aankoop van extra Add-a-dog -ontvangerhalsbanden, apart verkocht
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Aantal
stimulatieniveaus

Trainingssysteem

Maximumafstand

De beste vriend van de mens: een partnerschap tussen hond en
baas kan echt waardevol zijn met behulp van training en een spel buiten.

> 3,6 kg

> 3,6 kg

> 3,6 kg
3,6
tot 18 kg
> 18 kg
3,6
tot 18 kg
> 18 kg

> 3,6 kg

alle

alle

N.v.t.

N.v.t.

alle

N.v.t.

N.v.t.

alle

Trainingssystemen
PDT17-13078 (EF*-verpakking)
PDT45-13340 (SDIFN**-verpakking)

800 m Vibratietrainer
met afstandsbediening
VT-800

rt
binnenkoverkrijg
baar

Het nieuwste trainingssysteem met afstandsbediening
van PetSafe® maakt gebruik van aanpasbare
trilstimulatie. Het is één van de voorzichtigste,
“zachtste” vormen van stimulatie die tegenwoordig
beschikbaar zijn. Er zijn 15 trilniveaus die op een
afstand van maximaal 800 m werken, waardoor deze
nieuwe trainer ideaal is voor gevoeligere of dove
honden. Dankzij de gepatenteerde ergonomische
vormgeving is het product gebruiksvriendelijk. Met
herhaling en consequentie kunnen eigenaars de
verstandhouding met hun hond verbeteren.
Bevat 1 x ontvangerhalsband.

Hebt u meer dan één hond?
Train twee honden tegelijk met een
extra ontvangerhalsband:
VT-800 Add-A-Dog® Trainer met
trilfunctie en afstandsbediening
PAC17-13080 (EF*-verpakking)
PAC45-13342 (SDIFN**-verpakking)

PDT17-13079 (EF*-verpakking)
PDT45-13341 (SDIFN**-verpakking)

800 m Trainer met
afstandsbediening
VST-800
De VST-800 Trainer met afstandsbediening
bevat alle functies van de trainer met trilfunctie,
is een geweldig systeem voor de training
van honden, gevoelige of koppige, en kan
ook bij dove honden worden gebruikt. Dit
model biedt trilstimulatie, statische stimulatie
of een combinatie hiervan. Deze trainer met
3 knoppen biedt tot 45 combinaties van
stimulatie. Het systeem heeft een robuuste,
waterdichte en ergonomische vormgeving en is
gebruiksvriendelijk. Met behulp van zorgvuldige
training begrijpen het huisdier en zijn baas
elkaar beter. Bevat 1 x ontvangerhalsband.

PDT20-12471

250 m Trainer met
afstandsbediening

Trainingssystemen

Training om maximaal drie honden (met
extra ontvangerhalsbanden, apart verkocht)
op een afstand van maximaal 250 m te leren
loslopen. De gebruiksvriendelijke zender is
geschikt voor honden vanaf 3,6 kg en biedt
u de mogelijkheid om tussen de honden te
schakelen voor een snelle en eenvoudige
training. Bevat 1 x ontvangerhalsband.

Hebt u meer dan één hond?
Train maximaal drie honden tegelijk met een
extra ontvangerhalsband:
250 m Add-A-Dog® - Extra ontvangerhalsband
PDT19-12484
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PDT20-10644

binnenko
rt
verkrijg
baar

Hebt u meer dan één hond?
Train twee honden tegelijk met een extra
ontvangerhalsband:
VST-800 Add-A-Dog® Trainer met
afstandsbediening
PAC17-13081 (EF*-verpakking)
PAC45-13343 (SDIFN**-verpakking)

PDT20-10645

100 m Trainer met
afstandsbediening
voor kleine honden

100 m Trainer met
afstandsbediening
voor grote honden

Een kleinere halsband voor kleinere honden
van 3,6 tot 18 kg. Train één hond tegelijk
met statische stimulatie en stimulatie met
geluidssignaal om uw hond te leren wat
aanvaardbaar gedrag is en wat niet. Veilig
en gebruiksvriendelijk.

Dit trainingssysteem, geschikt voor grotere
honden vanaf 18 kg, is bedoeld voor de
training van één hond op kortere afstanden.
Ontmoedig ongewenst gedrag met statische
stimulatie en geluidsstimulatie.

Tips van PetSafe

Goede training kan snel ongedaan worden
gemaakt door goedbedoelende familie en vrienden. Train uw hond aanvankelijk
ergens waar de hond zo weinig mogelijk wordt afgeleid. Zodra de hond iets heeft
geleerd, kunt u geleidelijk afleidingen introduceren om uw hond te testen.
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Trainingssystemen
Easy Walk™-trainingssystemen
Als aanvulling op het geavanceerde aanbod van PetSafe®trainingssystemen, zijn we verheugd met de nieuwe reeks
praktische oplossingen die eigenaars helpen hun huisdieren
te trainen bij vaak voorkomende problemen, zoals trekken
aan de lijn en springen op bezoekers. Deze traditionele
trainingsmethodes helpen de relatie tussen baas en huisdier
te verbeteren.
Naam

Afmetingen

Kleur

EF*-verpakking
productcode:

SGIFD**-verpakking
productcode:

Easy Walk™-Tuigje

Extra klein

Zwart

EW-H-XS-BK-17

EW-H-XS-BK-45

Easy Walk™-Tuigje

Extra klein

Rood

EW-H-XS-RD-17

EW-H-XS-RD-45

Easy Walk™-Tuigje

Klein

Zwart

EW-H-S-BK-17

EW-H-S-BK-45

Easy Walk™-Tuigje

Klein

Rood

EW-H-S-RD-17

EW-H-S-RD-45

Easy Walk™-Tuigje

Middelgroot

Zwart

EW-H-M-BK-17

EW-H-M-BK-45

Easy Walk™-Tuigje

Middelgroot

Rood

EW-H-M-RD-17

EW-H-M-RD-45

Easy Walk™-Tuigje

Groot

Zwart

EW-H-L-BK-17

EW-H-L-BK-45

Easy Walk™-Tuigje

Groot

Rood

EW-H-L-RD-17

EW-H-L-RD-45

Easy Walk™-Tuigje

Extra Large

Zwart

EW-H-XL-BK-17

EW-H-XL-BK-45

Easy Walk™-Tuigje

Extra Large

Rood

EW-H-XL-RD-17

EW-H-XL-RD-45

Easy Walk™Ronzal

Klein

Zwart

EW-HC-S-BK-17

EW-HC-S-BK-45

Easy Walk™Ronzal

Klein

Rood

EW-HC-S-RD-17

EW-HC-S-RD-45

Easy Walk™Ronzal

Middelgroot

Zwart

EW-HC-M-BK-17

EW-HC-M-BK-45

Easy Walk™Ronzal

Middelgroot

Rood

EW-HC-M-RD-17 EW-HC-M-RD-45

Easy Walk™Ronzal

Groot

Zwart

EW-HC-L-BK-17

EW-HC-L-BK-45

Easy Walk™Ronzal

Groot

Rood

EW-HC-L-RD-17

EW-HC-L-RD-45

Easy Walk™-Tuigje
& Riem

Klein

Rood

EW-CH-S-RD-17

EW-CH-S-RD-45

Easy Walk™-Tuigje
& Riem

Klein

Blauw

EW-CH-S-BL-17

EW-CH-S-BL-45

Easy Walk™-Tuigje
& Riem

Middelgroot

Rood

EW-CH-M-RD-17 EW-CH-M-RD-45

Easy Walk™-Tuigje
& Riem

Middelgroot

Blauw

EW-CH-M-BL-17

EW-CH-M-BL-45

Easy Walk™-Tuigje
& Riem

Groot

Rood

EW-CH-L-RD-17

EW-CH-L-RD-45

Easy Walk™-Tuigje
& Riem

Groot

Blauw

EW-CH-L-BL-17

EW-CH-L-BL-45

Easy Walk™-Tuigje
Het Easy Walk™-Tuigjeje is ontworpen om honden voorzichtig te
ontmoedigen om te trekken als ze aan de lijn lopen. In tegenstelling tot
traditionele halsbanden veroorzaakt het Easy Walk-Tuigjeje geen neiging
tot hoesten, kokhalzen of verstikking omdat de borstband laag over het
borstbeen rust. De unieke bevestiging voor de lijn aan de voorkant stopt
het trekken door de hond naar de zijkant te sturen en zijn aandacht
op zijn baas te richten. Met de snel sluitbare gespen is het Tuigjeje
eenvoudig aan te doen en te verwijderen, terwijl vier verstelpunten de
hond maximaal comfort bieden. Verkrijgbaar in 5 maten en 2 kleuren.

nieuw

Lijn niet
inbegrepen.

Easy Walk™Ronzal
Het Easy Walk™- Ronzal is
een comfortabele en stijlvolle
oplossing die eigenaars van
honden helpt trekken, stoten
en springen te ontmoedigen.
Wanneer de neus van de hond
wordt ‘gestuurd’, volgt het
lichaam, waardoor de hond
zijn baas niet langer door de
straat kan trekken. De zachte
nylon constructie van het Ronzal
is ontstaan uit een eenvoudige
neuslus, heeft een gekleurde
strook, is gevoerd met een
comfortabele vilten kussen
en is compatibel met de meeste
lijnen die kunnen worden
bevestigd. Verkrijgbaar in 3
maten en 2 kleuren.

Lijn niet
inbegrepen.

nieuw

Trainingssystemen

Easy Walk™- Tuigje & Riem
Easy Walk™- Tuigje & Riem voor katten is een nieuwe, innovatieve
benadering van het traditionele Tuigjeje voor katten en biedt meer
veiligheid, comfort en menselijke controle. Zodra u het Tuigjeje
op de kat hebt aangepast (zonder druk op de keel) worden de
schouderriemen voorzichtig strakker wanneer nodig, zodat u meer
controle heeft en het Tuigjeje beter aanpast, waardoor uw kat veilig
en beschermd kan wandelen. U kunt de lijn langer maken, van 100 tot
162 cm, waardoor deze een beetje “meegeeft” als uw kat tijdens een
wandeling naar voren wilt lopen. Verkrijgbaar in 3 maten en 2 kleuren.

nieuw
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Wanneer eigenaars
houden van hun
hond maar niet van
zijn geblaf

Blafbeheersing

Blafbeheersing

STATISCH

ULTRASONISCH &
SONISCH

Deluxe Antiblafhalsband met spray voor
kleine honden - geurloos PBC19-11796

1

Deluxe Antiblafhalsband met spray voor
grote honden - geurloos PBC19-13095

1

Anti-Bark Spray Collar™ - citronella KIT11122

1

Anti-Bark Spray Collar™ - geurloos KIT11123

1

Anti-Bark Spray Collar™ Deluxe - geurloos
KIT11124

2

Deluxe Antiblafhalsband voor kleine honden
PBC19-12443

10

Deluxe Antiblafhalsband voor grote honden
PBC19-13058

10

Deluxe Antiblafhalsband
PDBC-300-20

18

Antiblafhalsband
PBC19-10765

6

Automatische antiblafhalsband - oplaadbaar
BC-200E

7

Automatische antiblafhalsband
BC-50E

7

Ultralight™ Sonische antiblafhalsband
PUSB-150-19

2

Anti-blaftoestel voor buitenshuis
PBC19-11794

3

Blafcontrole binnenshuis
PBC19-10766

1

> = vanaf

22
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bestand tegen
spatten























waterbestendig


weerbestendig









Maximale grootte
halsband

SPRAY

binnenkort
verkrijgbaar

Gewicht huisdier

VIBRATIE

VBC-10 Vibrerende Blafbeheersing
PBC17-13338 & PBC45-13339

Indicator lage
batterijcapaciteit

Blafbeheersing

Waterdicht

Aantal
stimulatieniveaus

Blafbeheersing
in één oogopslag

> 3,6 kg

71 cm

2,7 tot 26 kg

50 cm

> 18 kg

71 cm

Alle

61 cm

Alle

61 cm

Alle

61 cm

3,6 tot 18 kg

40 cm

> 18 kg

86 cm

> 3,6 kg

71 cm

> 3,6 kg

71 cm

> 3,6 kg

56 cm

> 3,6 kg

56 cm

> 3,6 kg

71 cm

Alle

N.v.t.

Alle

N.v.t.

Blafbeheersing
Welke soorten antiblafsysteem
bestaan er?

PBC17-13338 (EF*-verpakking) PBC45-13339 (SDIFN**-verpakking)

VBC-10 Vibrerende Blafbeheersing
Het nieuwste systeem voor blafbeheersing van
binnen
PetSafe® gebruikt aanpasbare trilstimulatie. Als de
verkrijg kort
baar
hond blaft, wordt hij door een veilige maar vervelende
trilling onderbroken. De VBC-10 antiblafhalsband
met trilfunctie biedt 10 combinaties van trilstimulatie
en de gepatenteerde Perfect Bark™-technologie
zorgt ervoor dat alleen het geblaf van de hond de
stimulatie veroorzaakt. Na goede training en wanneer
de halsband volgens de instructies wordt gebruikt,
vermindert (en in de meeste gevallen elimineert) deze
het vervelende geblaf op een veilige manier en is
geschikt voor honden van alle groottes en rassen.
Honden zullen het blaffen snel gaan associëren met de trillingen en stoppen met dit ongewenste
gedrag. Trilling is de nieuwste vorm van stimulatie die PetSafe gebruikt en is één van de
voorzichtigste, zachtste methodes die tegenwoordig beschikbaar zijn.

In wezen zijn er vier antiblafsystemen.
Ultrasonische en sonische stimulatie
zendt een onschadelijk maar vervelend
geluid met hoge frequentie uit om het
geblaf van de hond te onderbreken.
Bij spraystimulatie wordt er een
geurloze of naar citronella ruikende
wolk gespoten op het geblaf van de
hond te onderbreken.
Trilstimulatie maakt gebruik van een
trilling met lage frequentie die de hond
voelt aan de onderkant van de nek,
niet ver van het ‘strottenhoofd’, om het
geblaf te onderbreken.
Statische stimulatie is het meest
uitgebreid onderzochte systeem
en gebruikt een stoot van statische
elektriciteit tussen twee contactpunten
op de huid aan de onderkant van
de nek.
Er zijn ook twee ultrasonische apparaten
die niet aan de halsband van de hond
worden bevestigd maar onafhankelijk
van de hond worden gebruikt. Het ene is
bedoeld voor gebruik binnenshuis en het
andere voor buiten. Het afschrikmiddel
voor buitenshuis belet uw hond niet alleen
van te blaffen maar zorgt er ook voor dat
de honden van uw buren niet blaffen.

PBC19-13095

PBC19-11796

Deluxe Antiblafhalsband met spray
voor kleine honden - geurloos

Deluxe Antiblafhalsband met spray
voor grote honden - geurloos

Deze halsband is ontworpen voor gebruik bij kleine honden tot 26 kg
en spuit een volledig natuurlijke, geurloze en onschadelijke spraywolk
om overmatig geblaf te ontmoedigen. Deze halsband maakt gebruik
van de Perfect Bark™-technologie en vereist tril- en geluidssensoren
om elk geblaf van andere externe geluiden te onderscheiden. Deze
halsband heeft een verstelbare halsband met QuickFit™-gesp, is
waterdicht, heeft geen sonde en beschikt over een indicator voor lage
spraycapaciteit. Per navulverpakking kan de halsband 30 - 40 sprays
gebruiken. Bevat 1 x spuitbus - geurloos.

Deze halsband is ontworpen voor gebruik bij honden vanaf 18 kg en
ontmoedigt ongewenst geblaf met een volledig natuurlijke, geurloze
en onschadelijke spraywolk. De gepatenteerde Perfect Bark™technologie zorgt ervoor dat het geblaf van uw hond het enige geluid
is dat stimulatie veroorzaakt. Deze halsband heeft een verstelbare
halsband met QuickFit™-gesp. Bevat 1 x spuitbus - geurloos.

Blafbeheersing

Beschikbare
navulverpakkingen:
Navulverpakking geurloos
PAC19-11883
Navulverpakking citronella
PAC19-12069
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Beschikbare
navulverpakkingen:
navulverpakking geurloos
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Blafbeheersing
Tips van PetSafe
Systemen voor blafbeheersing
worden op basis van gedrag
geactiveerd. Dit betekent dat de
hond vervelende stimulatie kan
voorkomen door zijn gedrag aan
te passen. De hond controleert de
stimulatie - niet de baas. Uiteindelijk
leert de hond niet te blaffen en de
stimulatie helemaal te vermijden.

PDBC-300-20

Deluxe Antiblafhalsband
Deze halsband is ontworpen voor alle honden, ongeacht
hun grootte, en ontmoedigt vervelend geblaf met de
gepatenteerde Perfect Bark™-technologie. Omdat
de halsband zowel geluid als trilling detecteert, biedt
deze de meest betrouwbare blafdetectie. U kunt de
halsband automatisch of handmatig instellen en uit
drie modi kiezen, elk met zes niveaus van statische
stimulatie die zich automatisch aan het temperament
van uw hond aanpassen. De halsband is waterdicht
en heeft een indicator voor lage batterijcapaciteit.

PBC19-10765

Antiblafhalsband
Deze halsband is geschikt voor alle honden,
beschikt over toenemende niveaus van
statische stimulatie en helpt vervelend of
overmatig geblaf te stoppen. Deze halsband
heeft een beschermlaag, is waterdicht en
heeft een ingebouwd testlicht.

BC-200E

Automatische
antiblafhalsband oplaadbaar
Met 7 stimulatieniveaus biedt deze compacte halsband
de gepatenteerde ‘Automatische instelling’-technologie
- het systeem stelt zichzelf automatisch op het gepaste
stimulatieniveau in op basis van het temperament van
uw hond. Deze halsband is oplaadbaar, waterdicht en
gebruiksvriendelijk en heeft geen externe bediening.
Geschikt voor honden vanaf 3,6 kg.

BC-50E

Automatische
antiblafhalsband

Blafbeheersing

Deze compacte halsband biedt zeven
niveaus van automatische stimulatie en
stelt zichzelf automatisch op het gepaste
stimulatieniveau in met de gepatenteerde
‘Automatische instelling’-technologie. De
halsband is waterbestendig.
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Tips van PetSafe
Eigenaars van honden herkennen
in het algemeen vier verschillende
soorten geblaf; waarschuwing,
alarm, spel en nood. Continu
snel geblaf is een waarschuwing,
misschien omdat er iemand hun
territorium betreedt, terwijl lang,
lang aangehouden geblaf met een
hoge toon en pauzes tussen elk
geblaf aantoont dat een hond in
nood is en waarschijnlijk eenzaam
is. Het is belangrijk dat eigenaars
van honden proberen te ontdekken
waarom hun hond blaft zodat
alleen onnodig geblaf wordt belet.

Nu kunnen huisdieren
naar buiten gaan,
wanneer hun baas
niet binnen is

Huisdierenluiken

Huisdierenluiken
in één oogopslag

Microchip petporte smart flap®

nieuw

Huisdierenluik voor grote kat/kleine hond met
4-standenvergrendeling
Handmatig Deluxe kattenluik met
4-standenvergrendeling
Magnetisch Deluxe kattenluik met
4-standenvergrendeling
Infrarood Deluxe kattenluik met
4-standenvergrendeling
Aluminium huisdierenluik (klein)






















Aluminium huisdierenluik (extra groot)



Oorspronkelijk 2-wegshuisdierenluik
(middelgroot)

Huisdierenluiken

Oorspronkelijk 2-wegshuisdierenluik (groot)

Handmatig klassiek kattenluik met
4-standenvergrendeling zonder tunnel
Magnetisch klassiek kattenluik met
4-standenvergrendeling
®

®







4-standenvergrendeling



Aluminium huisdierenluik (groot)

Handmatig klassiek kattenluik met
4-standenvergrendeling en tunnel

Sluitklep



Aluminium huisdierenluik (middelgroot)

Oorspronkelijk 2-wegshuisdierenluik (klein)

Extra grote hond

TOEGANGSOPTIES

Grote hond

Middelgrote hond

Kat

Huisdierenluiken

Kleine hond

UW HUISDIER




























Alle Staywell -huisdierenluiken van PetSafe passen in elke deur, muur of scheidingsmuur, al kunnen extra materiaal en goede doe-het-zelf-vaardigheden van pas komen. *U kunt in verstevigd
glas of dubbele beglazing geen gaten maken, tenzij op het moment dat deze worden vervaardigd. Neem contact op met een glazenmaker. **Als u een Magnetisch kattenluik in dubbele
beglazing wilt passen, dient u het plastic tussenstuk te gebruiken. Neem contact op met een glazenmaker. *** Magnetische kattenluiken werken niet als ze rechtstreeks in een materiaal worden
geplaatst dat metaal bevat. Het apparaat moet met een houten geraamte van deze materialen worden afgezonderd. Meer informatie in de gebruikershandleiding. † RFID-microchip (Radio
Frequency Identification of identificatie met radiogolven).
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Huisdierenluiken
Microchip petporte smart flap®
Exclusieve toegang –
nieuw
uw kat is de sleutel!
Trots stelt PetSafe® de nieuwe reeks huisdierenluiken met microchip
voor met de verwerving van Pet Porte Limited. Het Microchip
petporte smart flap® is het eerste kattenluik met microchip ter
wereld en is ontwikkeld in samenwerking met professionals in
de veterinaire gezondheidszorg.
Dit hoogtechnologisch geavanceerde kattenluik met selectieve ingang
wordt geactiveerd door de microchip van de kat zelf en ontzegt alle
andere indringers de toegang. Bovendien hoeft uw kat geen halsband
te dragen.
Het kattenluik werkt op netstroom (lage spanning) en heeft een
optionele reservebatterij. Het scant constant en is ‘op zoek’ naar
microchips die de katten onmiddellijk toegang verlenen. De externe
scanner detecteert katten vlak voordat ze aan de deur staan, zelfs de
snelste katten kunnen onmiddellijk door het luik. En omdat u zelf kunt
instellen wanneer het luik sluit, zijn ze zeker binnen in huis voordat het
luik wordt vergrendeld.
Met extra functies en instellingen kunnen de eigenaars hun kat op
specifieke momenten binnen houden. De Nachtmodus gebruikt
een ingebouwde lichtsensor en laat geautoriseerde katten alleen
naar binnen als het duister is en staat ze automatisch toe om naar
buiten gaan bij dageraad. Hierdoor blijven de katten 's nachts binnen
en wordt de kans verkleint dat ze bij verkeersongevallen betrokken
raken. De Dierenartsmodus past een soortgelijke instelling toe
die geautoriseerde katten alleen naar binnen laat gaan – handig
wanneer ze naar de dierenarts moeten. Bovendien kunnen kinderen
geen enkele instelling ongedaan maken dankzij het programmeerbare
Kinderslot. Als het luik op netstroom werkt, biedt het eigenaars van
huisdieren extra ‘uitgebreide' modi waarmee ze het kattenluik aan
de routines van de kat en hun eigen gemak kunnen aanpassen.
Het Microchip petporte smart flap kan worden geprogrammeerd om
maximaal 25 katten te herkennen en is ontworpen zodat het de meest
voorkomende microchip - FDX-B (15 cijfers) - kan lezen. Eigenaars
die niet zeker weten welk type microchip hun kat heeft, kunnen contact
opnemen met hun dierenarts of op www.petsafe.net het hulpprogramma
gebruiken dat de compatibiliteit van de chip controleert.
Het kattenluik is eenvoudig te installeren en geschikt voor deuren,
muren en ramen van elk materiaal, inclusief glas en metaal. Er zijn
verlengkabels beschikbaar zodat het luik op de meeste plaatsen kan
worden geïnstalleerd en door de uitsnijdingafmetingen kan het luik de
kattenluiken Staywell Deluxe en Classic mits minimale aanpassingen
vervangen, waardoor u snel en eenvoudig naar het Microchip petporte
smart flap kunt ‘upgraden’. Het wordt geleverd met de ondersteuning en
waarborg die u van PetSafe verwacht en biedt een garantie van drie jaar.

Afmetingen huisdierenluiken
Totale afmetingen: 232 mm x 232 mm
Afmetingen uitsnijding: 169 mm x 169 mm
Afmetingen uitsnijding in glas: cirkel met diameter van 212 mm
Maximumbreedte schouder huisdier: 150 mm
Maximumgewicht huisdier: 7 kg - katten

Huisdierenluiken

Productcodes
Netstroom (EU):
PPA20-12863
Witte afwerking
PPA20-12864
Bruine afwerking
Netstroom (GB):
PPA20-12865
Witte afwerking
PPA20-12866
Bruine afwerking

Tunnelverlenging:
PAC19-12596 wit
PAC19-12597 bruin
Pack met vervangend luik:
PAC19-12741
Verlengkabel:
PAC19-12598 Wit
PAC19-12753 Zwart

Tips van PetSafe
Als microchips in ongewone delen van het lichaam
terechtkomen, leren sommige katten deze plaatsen
voor de scanner in het Microchip petporte smart flap
te houden zodat het luik ontgrendelt.
Sommige katten leren ook wat de lampjes betekenen
en proberen zelfs niet naar buiten te gaan als de
lampjes aantonen dat het luik is vergrendeld.
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Huisdierenluiken
Tips van PetSafe
Goed gedrag buitenshuis is niet noodzakelijk goed
gedrag binnenshuis en het is belangrijk dat onze
huisdieren deze twee omgevingen van elkaar kunnen
onderscheiden. Conservatoria kunnen huisdieren
weigeren omdat ze zich binnenshuis gedragen alsof
ze buitenshuis zijn.

Magnetisch
Deluxe kattenluik met 4-standenvergrendeling
Helpt zwerfkatten buiten te houden - uw kat draagt een magnetische
halsband die het kattenluik ‘ontgrendelt’, waardoor hij naar binnen kan.
Er zijn geen batterijen vereist en het luik kan in de meeste materialen
worden geïnstalleerd. Gebruik tunnelverlengingen om het aan elke dikte
van muur aan te passen. Verkrijgbaar in wit of houtnerf en geschikt voor
katten tot 7 kg.

Afmetingen huisdierenluiken
Totale afmetingen: 252 x 241 mm
Afmetingen uitsnijding: 175 x 168 mm
Afmetingen uitsnijding in glas: cirkel met diameter van 212 mm
Maximumbreedte schouder huisdier: 150 mm
Maximumgewicht huisdier: 7 kg - katten

Productcodes

Huisdierenluiken

400EFS
400GIFD
Witte afwerking
420EFS
420GIFD
Houtvezel afwerking

34

Tunnelverlenging:
310 Wit
330 Houtvezel
Pakket met
magnetische
halsband:
480M
Pakket met
vervangend luik:
PAC26-11450
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Huisdierenluiken
Oorspronkelijk
Oorspronkelijk 2-wegshuisdierenluik
Het oorspronkelijke Staywell-huisdierenluik is verkrijgbaar in drie
afmetingen; klein, middelgroot en groot, die beschikbaar zijn in drie
verschillende kleuren – wit, bruin of zilver. Wordt geleverd met een
afsluitpaneel voor wanneer het niet wordt gebruikt of als u uw huisdier
veilig binnen wilt houden. Geschikt voor de meeste deuren en muren.

Afmetingen huisdierenluiken
Klein: Totale afmetingen: 236 x 198 mm
Afmetingen uitsnijding: 185 x 158 mm. Max. breedte schouder huisdier: 147 mm
Max. gewicht huisdier: 7 kg - katten en kleine honden
Middelgroot: Totale afmetingen: 352 x 294 mm
Afmetingen uitsnijding: 281 x 237 mm. Max. breedte schouder: 219 mm
Max. gewicht huisdier: 18 kg - middelgrote honden
Groot: Totale afmetingen: 456 x 386 mm
Afmetingen uitsnijding: 370 x 314 mm. Max. breedte schouder: 290 mm
Max. gewicht huisdier: 45 kg - grote honden

Productcodes
715EFS
715GIFD
Klein, witte uitvoering
730EFS
730GIFD
Klein, bruine uitvoering
737EFS
737GIFD
Klein, zilveren uitvoering
740ML
Middelgroot, witte
uitvoering
755ML
Middelgroot, bruine
uitvoering
757ML
Middelgroot, zilveren
uitvoering
760ML
Groot, witte uitvoering
775ML
Groot, bruine uitvoering
777ML
Groot, grijze uitvoering

Tunnelverlengingen:
799WIT
799BRUIN
799GRIJS
Tunnelverlengingen zijn
beschikbaar voor de meest
diktes van deuren en worden
alleen gebruikt met kleine
varianten.
Pakket met vervangend
luik:
PAC26-11456
Klein
PAC26-11457
Middelgroot
PAC26-11458
Groot

Tips van PetSafe

Huisdierenluiken

Als u een huisdierenluik installeert,
is het verstandig om uw huisdier er
voorzichtig aan te laten wennen.
In het begin kunt u het luik
ondersteunen zodat het open blijft
of alleen het geraamte plaatsen en
het luik later toevoegen. Zodra ze
hieraan gewend zijn, ondersteunt u
het luik niet meer of plaatst u het luik
in het geraamte en na een tijdje zal
uw huisdier zich er goed bij voelen
om zijn eigen deur te gebruiken.
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Hoe zegt u 'dank u'
in de taal van
uw huisdier

Gezondheid & welzijn
Drinkwell®-fontein
voor kleine huisdieren
De ruimtebesparende fontein voor kleine
huisdieren kan maximaal 1,2 liter water
bevatten en is het meest geschikt voor katten
en kleine honden. De waterval wordt door
een koolstoffilter gefilterd, houdt huisdieren
gezond en biedt voldoende vochtinname.

MINI-EU-20 (EU-adapter)
MINI-UK-20 (UK-adapter)

nieuw

Tips van PetSafe
De hersenen van katten zijn rechtstreeks verbonden met hun blaas en
als katten gestrest zijn, ontwikkelen ze een blaasontsteking. Drinkwell®fonteinen voor huisdieren verhogen het waterverbruik, wat idiopathische
blaasontstekingen bij katten helpt voorkomen.

Originele Drinkwell®fontein voor huisdieren

nieuw

Eén van de beste manieren om de gezondheid van uw
huisdier te verbeteren, is ervoor zorgen dat hij meer
water drinkt en daarom werd de originele fontein voor
huisdieren ontwikkeld. De waterval wordt door een
koolstoffilter gefilterd en aan de lucht blootgesteld,
waardoor de huisdieren ook een gezonde dosis
zuurstof binnen krijgen. Kan 1,5 liter water bevatten.

FCB-REEU-20 (EU-adapter)
FCB-REUK-20 (UK-adapter)

Drinkwell®-fontein
voor grote honden

Tips van PetSafe
Het is heel belangrijk dat huisdieren
met een vorm van chronische
nierziekte voldoende kunnen
drinken. Drinkwell®-fonteinen
voor huisdieren verhogen het
waterverbruik waardoor de
vochtinname voldoende is.

De Drinkwell®-fontein voor grote honden
werkt volgens het zelfde principe als de
Originele fontein voor huisdieren, de
gepatenteerde waterval waar klanten
vertrouwen in hebben. Een grote
koolstoffilter verwijdert slechte smaken en
geuren en biedt uw huisdier fris, gefilterd
water. De Drinkwell-fontein voor grote
honden is speciaal voor grote honden
ontwikkeld door een dierenarts en kan acht
liter water bevatten.

binnenk
verkrijgort
baar

Drinkwell Platinumfontein voor huisdieren

SlimCat™
TOY-00001 Blauw, TOY-00002 Groen,
TOY-00003 Oranje, TOY-00004 Roze

Gezondheid & welzijn

SlimCat™ biedt eigenaars een leuke manier om hun
katten te helpen zwaarlijvigheid te bestrijden. Vul
de vaatwasbestendige bal met maximaal150
g droge voeding (de meeste droge voeding
is geschikt) en pas de grootte van de gaten
aan zodat het voedsel er met de gewenste
snelheid uit valt. Geef de bal dan aan
uw kat die ermee zal spelen om het
voedsel te bemachtigen. Het helpt de
vertering te verbeteren doordat uw kat
regelmatig kleine hoeveelheden eet en zo
wordt probleemgedrag, zoals overmatig
miauwen, krabben en agressie verminderd.
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RF6C-INTL-19

Onderhoudskit
CKPH-INTL-19

De Platinum-fontein voor huisdieren kan
maximaal 5 liter water bevatten en is een
stijlvolle aanvulling van het leven van het
huisdier. Als katten en honden stromend
water kunnen drinken, verbetert dit hun
welzijn en helpt dit de kans op dehydratie en
nierfaling te verkleinen.

nieuw

Filterpatronen
Veranderen (3 stuks)

DOGC-REEU-20 (EU-adapter)
DOGC-REUK-20 (UK-adapter)

®

D2EU-RE-20 (EU-adapter)
D2UK-RE-20 (UK-adapter)

Accessoires

Verwen uw huisdier
tijdens het spelen

Spel & uitdaging

Spel & uitdaging
in één oogopslag

BUSY BUDDY-SPEELGOED DAT SNACKS VRIJGEEFT

Busy Buddy Tug-a-Jug™
Busy Buddy Twist ‘n Treat™
Busy Buddy Kibble Nibble™
Busy Buddy Squirrel Dude™
Busy Buddy Chuckle™
Busy Buddy Waggle™
Busy Buddy Biscuit Bouncer™
Busy Buddy Bristle Bone®

POGO PLUSH VERRIJKEND
KATTENSPEELGOED

Spel & uitdaging

BUSY BUDDY
LINKABLES PUZZELS

BUSY BUDDY-SPEELGOED VOOR PUPPY'S
DAT SNACKS VRIJGEEFT

Busy Buddy Bouncy Bone™




< 4,5 kg





< 4,5 kg















Funkitty™ Twist ’n Treat™
Funkitty™ Egg-cersizer™

PRODUCTHANDLEIDING 2011





Productcodes zijn op de volgende pagina's opgesomd. De codes die eindigen met -11 hebben een Engelse, Franse en Spaanse verpakking. De codes die eindigen met
-28 hebben een Duitse, Italiaanse, Franse en Nederlandse verpakking.
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Extra klein
< 4,5 kg



Busy Buddy Puppy Twist ’n Treat™

Pogo Plush™ Bal

< 4,5 kg



Busy Buddy Puppy Squirrel Dude™

Busy Buddy Linkables™ Kronkel

< 4,5 kg



Busy Buddy Puppy Waggle™

Busy Buddy Linkables™ Elleboog

Katten en
kittens



Busy Buddy Puppy Biscuit Block™

Busy Buddy Linkables™ Bol

Puppy's

Spel & uitdaging

Volwassen
honden

UW HUISDIER




Spel & uitdaging
Busy Buddy Tug-a-Jug™
De Tug-a-Jug™ betrekt meerdere zinTuigjeen van uw hond, waardoor
deze wordt aangemoedigd en gemotiveerd om te spelen. Door de
unieke vormgeving kunnen honden de snacks zien, ruiken en horen
terwijl ze in de kruik rond tollen. De Tug-a-Jug geeft niet alleen snacks
vrij, maar kan ook worden gebruikt voor gehoorzaamheidstraining
en als maaltijd. Snacks en droge voeding vallen uit het speelgoed
wanneer dit wordt gekanteld en gerold en er aan wordt gerukt.

BB-TAJ-XS-11
BB-TAJ-XS-28
BB-TAJ-S-11
BB-TAJ-S-28
BB-TAJ-ML-11
BB-TAJ-ML-28

Extra klein
Extra klein
Klein
Klein
Middelgroot/groot
Middelgroot/groot

nieuw

Busy Buddy®-speelgoed
dat snacks vrijgeeft
Ons Busy Buddy®-speelgoed is ontworpen zodat
uw hond langer speelt! Elk speeltje is ontwikkeld
met een andere en unieke kauwervaring in gedachten
en helpt vernielend kauwgedrag om te vormen tot
een positief spel.

Busy Buddy Twist ‘n Treat™
De Twist ‘n Treat™ is het eerste en enige aanpasbare rubberen
speelgoed uit 2 stukken dat snacks vrijgeeft. Door de verstelbare
opening kan de Twist ‘n Treat met verschillende snacks worden gevuld
en kan deze verder open worden gedraaid zodat de snacks beter
bereikbaar zijn of dichter zodat de hond er langer mee speelt en het
speelgoed aan de interesse en mogelijkheden van de hond wordt
aangepast. Vervaardigd uit natuurlijk rubber.

BB-TNT-XS-11
BB-TNT-XS-28
BB-TNT-S-11
BB-TNT-S-28
BB-TNT-M-11
BB-TNT-M-28
BB-TNT-L-11
BB-TNT-L-28

Extra klein
Extra klein
Klein
Klein
Middelgroot
Middelgroot
Groot
Groot

Busy Buddy Kibble Nibble™
De Kibble Nibble™ trekt de natuurlijke instincten van uw hond aan
door hem te verleiden zich actief met de maaltijden bezig te houden.
Twee Treat Meters™ laten willekeurig droge voeding en snacks vrij als
de bal in het rond rolt. Beschikt over rubberen randen om het lawaai
en afdrukken op muren en vloeren te beperken. Elk speelgoed is
precies aangepast zodat de volledige maaltijd van de hond er in past.
Los te draaien voor gemakkelijk laden en snel schoonmaken.

BB-KIB-NIB-S-11
BB-KIB-NIB-S-28
BB-KIB-NIB-11
BB-KIB-NIB-28

Extra klein/klein
Extra klein/klein
Middelgroot/groot
Middelgroot/groot

nieuw

nieuw

Busy Buddy Squirrel Dude™
De robuuste duurzaamheid van de Squirrel Dude houdt de huisdieren
die graag kauwen bezig en het speelgoed springt soms onverwachts
de andere kant op, zodat huisdieren zich urenlang kunnen amuseren.
De Treat Meter laat willekeurig snacks en droge voeding vrij terwijl de
hond speelt. Vervaardigd uit natuurlijk rubber. Ideaal voor huisdieren
die graag kauwen.

Extra klein
Extra klein
Klein
Klein
Middelgroot
Middelgroot
Groot
Groot

nieuw

Spel & uitdaging

BB-SQRL-XS-11
BB-SQRL-XS-28
BB-SQRL-S-11
BB-SQRL-S-28
BB-SQRL-M-11
BB-SQRL-M-28
BB-SQRL-L-11
BB-SQRL-L-28
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Spel & uitdaging
Busy Buddy Bristle Bone®

Busy Buddy Bouncy Bone™

Honden kauwen graag op speelgoed dat goed is voor het gebit! De
duurzame nylon borstels en rubberen stompjes van de Bristle Bone®
bieden een unieke kauwervaring. De omkeerbare, vervangbare
Gnawhide®-kauwringen garanderen langdurig speelplezier en zijn
gemakkelijk te vervangen. De vormgeving van de Bristle Bone zorgt
ervoor dat honden hun snacks niet kunnen opschrokken. Speelgoed
losdraaien om snacks aan te brengen en te reinigen. Geleverd met
twee sets van Gnawhide-kauwringen. Extra Gnawhide-kauwringen
worden apart verkocht. Ideaal voor huisdieren die graag kauwen.

Stimuleer uw huisdier met de interactieve Bouncy Bone™-speeltjes. De
vormgeving van de duurzame nylon botten en rubberen ballen bieden
honden langdurig kauwplezier - de Gnawhide®-snacks gaan langer
mee dan wanneer u ze alleen geeft en honden worden gestimuleerd
om nog op het speelgoed te kauwen als de onweerstaanbare snacks
al weg zijn. Speelgoed losdraaien om snacks aan te brengen en te
reinigen. Geleverd met drie sets van Gnawhide-kauwringen. Extra
Gnawhide-kauwringen worden apart verkocht. Ideaal voor huisdieren
die graag kauwen.

BB-BRI-BN-XS-11
BB-BRI-BN-XS-28
BB-BRI-BN-S-11
BB-BRI-BN-S-28
BB-BRI-BN-M-11
BB-BRI-BN-M-28
BB-BRI-BN-L-11
BB-BRI-BN-L-28

BB-BCY-BN-S-11
BB-BCY-BN-S-28
BB-BCY-BN-M-11
BB-BCY-BN-M-28
BB-BCY-BN-ML-11
BB-BCY-BN-ML-28
BB-BCY-BN-L-11
BB-BCY-BN-L-28

Extra klein
Extra klein
Klein
Klein
Middelgroot
Middelgroot
Groot
Groot

Klein
Klein
Middelgroot
Middelgroot
Middelgroot/groot
Middelgroot/groot
Groot
Groot

nieuw
nieuw

Busy Buddy® navulverpakkingen
van snacks voor Bristle
nieuw
Bone en Bouncy Bone

Spel & uitdaging

Busy Buddy Gnawhide®-kauwringen zijn vervangbare snacks voor de
Bouncy Bone en Bristle Bone. Deze natuurlijke snacks van ongelooide
huid zijn verkrijgbaar in de afmetingen klein, middelgroot en groot.
Kies de gepaste grootte voor het speelgoed van uw hond:

Speelgoed

Grootte
speelgoed

Welke maat
Gnawhidekauwringen?

Bristle Bone
Bristle Bone
Bristle Bone
Bristle Bone
Bouncy Bone
Bouncy Bone
Bouncy Bone
Bouncy Bone

Extra klein
Klein
Middelgroot
Groot
Klein
Middelgroot
Middelgroot/groot
Groot

Maat A
Maat B
Maat B
Maat C
Maat A
Maat B
Maat C
Maat C

Tips van PetSafe
Het is ideaal als huisdieren met hun baas kunnen spelen.
Tijdens het spel verlaagt de baas zijn sociale status naar
gelijke hoogte van het huisdier. Doordat de sociale afstand
wegvalt, worden vertrouwen en vriendschap gestimuleerd.

Alle natuurlijke navullingen van ongelooide huid:

BB-GN-RING-RH-A-11
BB-GN-RING-RH-A-28
BB-GN-RING-RH-B-11
BB-GN-RING-RH-B-28
BB-GN-RING-RH-C-11
BB-GN-RING-RH-C-28
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Maat A
Maat A
Maat B
Maat B
Maat C
Maat C
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Spel & uitdaging
Busy Buddy Linkables™
Linkables™ zijn de nieuwe, vooruitstrevende manier om
met uw hond te spelen en hem uit te dagen! Dankzij het
unieke, gepatenteerde ontwerp kunt u de Links mengen en
aanpassen om voor uw hond een veranderende combinatie
van speeltjes te maken en het verbindingspunt uit twee
stukken biedt u de mogelijkheid om de moeilijkheidsgraad te
kiezen die bij uw hond past.
Begin met één vorm en moedig uw hond aan om met het
speelgoed te spelen. Zodra hij het speeltje gemakkelijk leeg
kan maken, voegt u een andere Link toe om de uitdaging te
vergroten. Linkables “groeien” met de vaardigheden van uw
hond. Wanneer uw hond met twee Links kan spelen, voegt u een
derde toe, en dan een vierde voor eindeloos speelplezier!
Gemakkelijk – Elleboog
Gemiddeld – Elleboog en Kronkel
Gevorderd – Elleboog, Kronkel en Bol

BB-LINK-ELB-11
BB-LINK-ELB-28
BB-LINK-TWIST-11
BB-LINK-TWIST-28
BB-LINK-ORB-11
BB-LINK-ORB-28

nieuw

Elleboog
Elleboog
Kronkel
Kronkel
Bol
Bol

Pogo Plush™ Bal
Het eerste en originele Pogo Plush™-speelgoed is een echte klassieker
geworden. Honden houden van de traditionele bedekking van
namaakschapenhuid en vinden het rondspringen onweerstaanbaar!
Wasbaar in de wasmachine.

PP-BALL-L-11
PP-BALL-L-28
PP-BALL-S-11
PP-BALL-S-28

Groot
Groot
Klein
Klein

nieuw

Spel & uitdaging

Pogo plush - verrijkend speelgoed
Pogo Plush-speelgoed is gewoon onweerstaanbaar!
Door de vormgeving springt het speelgoed rond en dit
verkiezen honden boven traditioneel gevuld pluchen
speelgoed. Deze speeltjes zijn niet gevuld, zodat er geen
troep ontstaat als uw hond ervan houdt om pluchen
speelgoed kapot te maken! Ze zijn ontworpen met
springerige materialen binnenin en losse piepertjes die
uw hond uren speelplezier bieden.
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Klantenservice

De laatste nieuwe
verzorgingsinnovaties voor huisdieren
Eigenaars van huisdieren willen het beste voor hun
huisdieren en met ons uitgebreide aanbod innovatieve
producten kunt u uw klanten dit bieden.
Als wereldwijde marktleider zijn we verheugd dat we kunnen
garanderen dat onze klanten hun klanten kunnen helpen
door hen het volgende aan te bieden:
t 0OHF»WFOBBSEFLMBOUFOTFSWJDF
t 6JUHFCSFJEFUFTUTFOHBSBOUJFTWBOEFQSPEVDUFO
t 7PPSUEVSFOEFPOEFSTUFVOJOHCJKWFSLPPQFONBSLFUJOH
t (MPCBBMNFSLBBOCPENFUDPODVSSFSFOEFQSJK[FO

Klantenservice

t 7
 PPSUEVSFOEFQSPEVDUPOUXJLLFMJOHFOJOOPWBUJFWF
oplossingen in combinatie met gedragspsychologen
en dierenartsen.
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Opmerkingen

Opmerkingen

Opmerkingen
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