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A katalógus, amit a kezében tart, azt a JULIUS-K9® márkát képviseli, amely a 

kutyatulajdonosok körében nagy népszerűségnek örvend. Minden termékün-

ket a magas minőségi színvonal, az esztétikum és a kényelem jellemzi, melyre 

garanciát adnak az OEKO-TEX® minősítések, a bevizsgált európai alapanyagok 

és szakítópróbával tesztelt német hevederek mellett a körénk csoportosuló ku- 

tyakiképzők, mentő- és rendőrkutyások szakmai tudása és igényeik. 

A cég ügyvezetőit idézve: "Sosem vagyunk elégedettek, a tökéletességre való 

törekvésünk végtelen, de meg kell jegyezni, hogy ezekbe a termékekbe min- 

den tudásunkat beleadtuk, és funkcionalitás tekintetében még a legkritikusabb 

vevőket is sikerült meggyőznünk. Ennek köszönhető az évente több millió elége-

dett, új és visszatérő ügyfél. 

Ha éppen kezében tartja egy termékünket, kérem jusson eszébe, hogy örömmel 

veszünk minden személyes visszajelzést, legyen az pozitív vagy negatív. Tudjuk, 

hogy csak Önnel együtt tudunk továbbfejlődni. Sikereink megadták a lehetőséget 

arra is, hogy több mint 20 éves fennállásunk alatt számos humanitárius és állat-

védelmi projekt kiemelkedő támogatói és résztvevői lehettük. Így tudtunk visszaad-

ni sok jót a kutyáknak is, akikre annak idején vállalkozásunkat alapítottuk.

Köszönjük szépen!"

Bakos Anikó és Sebő Gyula (Julius)

JULIUS-K9® tulajdonos-ügyvezetők
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Ú J Í T Á S A
a JULIUS-K9®-től

HAMAROSAN A BOLTOKBAN

MICRO VIBRATION

ANTI
A Duo-Flex® a világon az első, rugal-
mas mellövvel kialakított kutyahám, 
amelynek kifejlesztésénél a gazda 
egészségét befolyásoló rángatási 
hatások kiküszöbölése is cél volt a 
kutya számára nyújtható maximális 
kényelem mellett.
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A kutya pórázon vezetése folyamatos terhelés 
alá helyezi az ízületeket. Ez 
fájdalmat okoz-
hat, vag y 
nehezítheti 
az ízületi 
sérülések 
g yóg yulását. 
A Duo-Flex® 
kutyahám 
használata 
azonban 
kíméli az 
ízületeket.

A z új fejlesz tésünk r ugal-
mas mellövkialakítása 
követ i a kut ya és a pór áz 
minden re zdülését ,  és 
k iküszöböli a pór ázon 
ve zetés sor án fellépő 
mikrore zgések okoz ta 
káros hatásokat .

 A rugalmas mellövkialakítás 
kiküszöböli a mikrorezgések okozta 
káros hatásokat (HAVS).

 A kutya mellkasára simuló mellpárna és 
így a mellöv kényelmesebb és biztonságosabb 
felhasználói élményt nyújtanak.

MÉRET 0
Mellkaskörfogat:

• 58-76 cm
A kutya súlya:

• 14-25 kg 
Cikkszám: 

• 16IDC-DUO-[színkód]-0

Cserélhető felirat mérete:
11×3cm

Mellkaskörfogat
és a kutya súlya:
1. 63-85cm 

23–30 kg

2. 71-96cm
28–40 kg

3. 82–115 cm
40–70 kg

4. 96–138 cm
70–90 kg

Cikkszám: 
16IDC-DUO-[színkód]-1/2/3/4

Cserélhető felirat mérete: 
16×5 cm

DUO-FLEX® 
RUGALMAS MELLÖVŰ KUTYAHÁM

feketeP

Rendelhető színek:

pirosR

kék

MÉRET 1, 2, 3, 4
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2. Elasztikus lámpatartó

3. Cserélhető oldalfelirat 4. DUO-Flex® rugalmas elem

5.  Duo-Flex® cserélhető mellöv 
és mellpárna

6. Cserélhető mellöv-felirat-
tábla

1. DUO jólláthatósági elem
(fényvisszaverő, foszforeszkáló)

1. 2.

3.
4.

5.6.

5.
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IDC® POWERHÁM 2010 ÓTA

O R I G I N A L  K 9 - P O W E R H Á M

1997 ÓTA

A világ egyik legsikeresebb kutyahámja a dizájn- és használati mintákkal védett 
IDC®-Powerhám, melyben harmonikusan egyesül az esztétikai élmény és a 
használati érték. A világ legismertebb, szabadalmaztatott ötleteihez hasonlóan a 
JULIUS-K9® találmányok is a technika állásában már jelen lévő, akár széles körben 
is használt termékek továbbfejlesztésén vagy tökéletesítésén alapulnak. Gyakorlati 
szempontból a "tökéletes" megalkotása volt a cél. Az IDC® kutyahám mellöve és 
nyeregrészének nyaki vonalvezetése egyesíti az Y-hámok és a szügyhámok előnyeit.

A kutyahám, mely nemcsak jólláthatósági mellény, hanem emelésre, oldaltáska 
rögzítésére is alkalmas, egyszerűen felszerelhető eszköz a hétköznapi kutyások 
számára is, megmozgatta a világ vezető fegyveres és mentőkutyás alakulatainak 
fantáziáját a '90-es évek végén. Megbízható szakmai gyártócsapat tette lehetővé a 
fogantyúk és záróelemek maximálisan terhelhető kivitelezését, és a sorozatgyártás 
során követett, háromszoros minőségellenőrzési politikát. Német OEKO-TEX® 
minősítésű bélés és hevederek, valamint svájci alapanyagból gyártott csatok 
garantálják a hosszú élettartamot.

A siker kulcsa a JULIUS-K9® kutyahámok esetében a praktikum és a kiváló minőség 
mellett az emberi érzelmek bombázása volt. Példátlan módon a termék lehetőséget 
kínált arra, hogy tépőzárral rögzíthető oldalfeliratokkal információt hordozzon. 
Először a szolgálati kutyák szokásos POLICE, ARMY stb. megnevezései kerültek fel, 
majd utcára került egy-egy kutya oldalán a COOL MAN, MINE IS BIGGER, MACHO, 
SEXMACHINE stb. felirat, és a lavina beindult.

A JULIUS-K9® hírneve az ún. K9® Powerhámok (1997) rendkívüli sikerének 
köszönhetően előbb jutott el a világ távoli pontjaira, mint ahogy azt termeléssel 
győzni lehetett. Nem csoda hát, hogy a divatőrület számos másolatot is életre  
keltett, mely a jogi küzdelmek mellett megkövetelte a továbbfejlesztést. Ez a 
lépéskényszer hívta életre 2010-ben az IDC® márkanéven elhíresült termékcsoportot, 
mely 5 év alatt a JULIUS-K9® exkluzív almárkája lett.

Termékünk közösségi formatervezésiminta-oltalom alatt áll.

text i l E  st rap
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IDC® POWERHÁM JELLEMZŐI / MÉRET: 0-4

ZÁRHATÓ FOGÓ
Mini-Mini és Mini méret: tépőzáras lezárás
0-4 méret: gumihevederes lezárás

VÍZLEPERGETŐ FELSŐ BURKOLAT

FOSZFORESZKÁLÓ, CSERÉLHETŐ 
OLDALFELIRAT

A JULIUS-K9® márkajelzés teljes 
sötétségben is világít.

JULIUS-K9® fejlesztés (2009)

LÉLEGZŐ, BŐRBARÁT BÉLÉS
Méltánytalanul kevés figyelmet fordítunk 
a hám e nagyszerű tulajdonságára. Az 
OEKO-TEX® ruhaipari anyagot és a hozzá 
kapcsolódó előírásokat a legszigorúbb, 
humán felhasználásra szánt termékek 
gyártásánál alkalmazzák.

ERGONÓMIAILAG TÖKÉLETES
Az IDC® Powerhám egyik fő fejlesztésének 
köszönhetően a lefelé mutató mellöv a kutya 
mellkasán oszlatja el a fellépő erőket. A 
húzóerő itt nem a nyakat terheli, hanem a 
mellkasizomzatot.
JULIUS-K9® fejlesztés (2009).

TÖRÉSBIZTOS RÖGZÍTŐCSAT 
SVÁJCI ALAPANYAGBÓL
A kiváló minőségű csatok folyamatos ellenőrzés és 
tesztelés kíséretében kerülnek fel az IDC®  
Powerhámokra. A minőségébe vetett bizalmat a 
téli hónapokban hálálja meg igazán. A fagyban is 
hibátlanul működik és nem törik el. A csatgyártást a 
JULIUS-K9® saját gyártósoron, Európában végzi.

NYITHATÓ ÉS ÁLLÍTHATÓ MELLÖV, 
FÉNYVISSZAVERŐ SZÉLSZEGÉS

Az IDC® Powerhám egyik lényeges feladata, hogy 
jólláthatósági mellényként is funkcionáljon a kutyán. A 

tépőzárral állítható mellöv szürke csíkja és a  
kutyahám szélszegése fényvisszaverő anyagból készült. 

A mellövre mellpárnák és Y-övek szerelhetőek. A 
mellöv vonalvezetése fizioterápiás teszteken kiválónak 

bizonyult.

OLDALTÁSKA-RÖGZÍTŐ
Az oldaltáska 3, illetve 4 literes kivitelben 
kapható, mely a nagyobb, 0-4 méretű  
Powerhámokra szerelhető. Julius-K9® fej- 
lesztés (2002). A 2013-as évtől bevezetésre 
került a kisebb IDC® univerzális oldaltás-
ka, mely 250 cm3 űrtartalmával minden 
személyes irat, oltási könyv, telefon és 
jutalomfalat nagyszerű tárolója lehet.

ELASZTIKUS LÁMPATARTÓ
A lámpatartó elasztikus, így többféle 

átmérőjű lámpa rögzítésére is alkalmas. 
A lámpatartók kiváló minőségű, német 

alapanyagokból készülnek. A tartó nem 
zárja ki az oldaltáska egyidejű használatát. 
Mentő- és keresőkutyák, sötétben dolgozó 

munkakutyák elengedhetetlen kelléke, 
azonban esti sétákhoz is kiválóan alkalmas, 

ha szeretnénk nyomon követni a kutya 
mozgását.

IDC® BIZTONSÁGOS FOGÓRÖGZÍTÉS
Szabadon engedett kutya esetében a markolatot 
(és a középkarikát) közlekedésbiztonsági okokból le 
kell zárni! Az IDC® Powerhámon (0-4 méret) található 
gumis heveder 4-féle állítási lehetőséggel rendelkezik. 
Eldönthetjük, hogy külön csak a középkarika, külön 
csak a fogó, mindkettő, vagy egyik se legyen letakarva. 
A többi hámméret esetében tépőzárral lehet lezárni 
a fogantyút. Ezzel minimálisra csökkenthető a 
beakadás veszélye. 

BIZTONSÁGI ZÁRRAL IS KAPHATÓ
Fekete színben biztonsági zárral is kapható
A hevederes, tépőzárral rögzíthető biztonsági zárat 2004-ben a JULIUS-K9® kifejezetten 
szolgálati kutyák részére fejlesztette ki. Ez a praktikus kiegészítő mintegy 60 kg-mal növeli 
a mellkas alatti rögzítő csat terhelhetőségét. Sérült (megrágott) csat esetén is biztosítja a 
hám használhatóságát.
2013-ban már a londoni kutyás rendőrség hivatalos szolgálati kutyahámjára is rákerült.
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MÉRET:
BABY 1-2

BABY 1 MÉRET
MELLKASKÖRFOGAT:
29–36 cm 
A KUTYA SÚLYA:
0,8–3 kg 
CIKKSZÁM:
16IDC-[színkód]-B1
CSERÉLHETŐ FELIRAT MÉRETE:
11×3 cm

BABY 2 MÉRET
MELLKASKÖRFOGAT:
33–45 cm 
A KUTYA SÚLYA:
2–5 kg 
CIKKSZÁM:
16IDC-[színkód]-B2
CSERÉLHETŐ FELIRAT MÉRETE:
11×3 cm 

IDC® POWERHÁM

szabadalmi hivatal regisztrációs szám: 
DE 402010004256-0004

julius-k9.hu |

2010 ÓTA

text i l E  st rap
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MINI-MINI MÉRET
MELLKASKÖRFOGAT:
40-53 cm
A KUTYA SÚLYA:
4-7 kg
CIKKSZÁM:
16IDC-[színkód]-MM
CSERÉLHETŐ FELIRAT MÉRETE: 
11×3 cm

MINI MÉRET
MELLKASKÖRFOGAT:
49-67 cm 
A KUTYA SÚLYA:
7-15 kg 
CIKKSZÁM: 
16IDC-[színkód]-M
CSERÉLHETŐ FELIRAT MÉRETE: 
11×3 cm 

“Copycats look the same, but  real dogs know the difference!”®

IDC® POWERHARNESSMÉRET:
MINI-MINI  /  MINI

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁM: 
EU 001655721-0001

Ajánlott kiegészítők:
- neoprén mellövtakaró (162NP-MM / 162NP-M)
- nyomáselosztó párna Mini mérethez (162BP-M)
- Y-öv Mini mérethez (162BG-M)
- Front Control Y-öv Mini mérethez (162BG-HS-M)

text i l E  st rap
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0-ÁS MÉRET
MELLKASKÖRFOGAT:
58-76 cm 
A KUTYA SÚLYA:
14-25 kg
CIKKSZÁM: 
16IDC-[színkód]-0
CSERÉLHETŐ FELIRAT MÉRETE: 
11×3 cm 

1, 2, 3, 4-ES MÉRET
MELLKASKÖRFOGAT  
ÉS A KUTYA SÚLYA:

• 63-85 cm  
23–30 kg 

• 71-96 cm  
28–40 kg 

• 82–115 cm  
40–70 kg 

• 96–138 cm 
70–90 kg 

CIKKSZÁM: 
16IDC-[színkód]-1/2/3/4
CSERÉLHETŐ FELIRAT MÉRETE: 
16×5 cm 

“Copycats look the same, but  real dogs know the difference!”®

IDC® POWERHÁM MÉRET
0  /  1-4

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁMOK: 
EU 001632258-0001, DE 402010004256-0001, DE 402010005060-0006, DE 402010005060-0007
DE 402010005060-0008, DE 402010005060-0012, US D 682486S

Ajánlott kiegészítők:
- neoprén mellövtakaró (162NP-0)
- nyomáselosztó párna (162BP-0)
- Y-öv (162BG-0)
- Front Control Y-öv (162BG-HS-0)
- I-öv (162BGI-S)

Ajánlott kiegészítők:
- neoprén mellövtakaró (162NP)
- nyomáselosztó párna (162BP-12 / 162BP-34)
- Y-öv 1-3 mérethez (162BG)
- Front Control Y-öv (162BG-HS-123)
- I-öv (162BGI-M / 162BGI-L)



Olyan szabadidős tevékenységekre alkalmas 
kutyahám, ahol a kutya van az élen. A mantrailing 
során a kutya egy konkrét személyt keres, annak egyedi 
szagát követve, bármilyen területen. Canicross és más, pórázon 
futással járó sporttevékenység esetén a kutya szintén a gazda előtt 
halad, és húzhatja a pórázt tartó gazdát. A JULIUS-K9® mantrailing / 
outdoor kutyahámja kifejezetten emberkeresésre és futással járó 
tevékenységre lett tervezve.

MÉRET KUTYA SÚLYA CIKKSZÁM

S 7-17 kg 16MTR-FOR-S

M 17 – 28 kg 16MTR-FOR-M

L-XL 28 – 56 kg 16MTR-FOR-L-XL

*A méret választás függ a kut ya alkatától is: hosszabb testű, súly és mellkaskör fogat 
szerint M-es méretű kut yákra jó lehet az L-es méret.

A mantrailing hám fejlesztése a Budapesti
Mantrailing Akadémia oktatóinak 
közreműködésével zajlott. 4 hónapos 
tesztidőszakot követően a termék 2017 tavaszán 
került bemutatásra az INBTI Szemináriumon.

S–L/XL
MÉRET

Szabadalmi bejelentés: P1700113

El
as

zt
ikus póráztartó elem

Magyar szabadalom
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MANTRAILING
&  OUTDOOR KUTYAHÁM

Rugalmasan kezeljük a kérdést...

KIFEJEZETTEN EMBERKERESÉSRE ÉS
FUTÁSSAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGRE TERVEZVE.



LAJSTROMOZOTT KÖZÖSSÉGI FORMATERVEZÉSI MINTA:
002762724-0001, 003851013-0001, 003851013-0002, 003851013-0003

A magyar "lopakodó"...
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MÉRET
1-3

MELLKASKÖRFOGAT:
1. 63-85 cm 
2. 71-96 cm 
3. 82–115 cm 

A KUTYA SÚLYA:
1. 23–30 kg
2. 28–40 kg 
3. 40–70 kg 

CIKKSZÁM:
• 16STEALTH-P-[1/ 2/ 3]
• 16STEALTH-FOR-[1/ 2/ 3]

MÉRET 1, 2, 3

LE
HE

TS
ÉG

ES KIEGÉSZÍTŐK

Stealth®
hám

A JULIUS-K9® IDC® "Stealth®" elnevezésű 
terméke a fegyveres erők és a GoPro 
kamerák híveinek kutyahámjaként 
debütált 2015 szeptemberében. Háti 
része alkalmas az IR lámpák rögzítésére.

• A világsikert aratott IDC® formavilágát tükrözi
• A kutya mozgása közben hangtalan, zajtalan használati 

lehetőséget biztosít a csatot takaró biztonsági zár révén
• A markolatot takaró biztonsági zár a kutya hátán a nyeregrészt 

megemeli, és segíti a levegő áramlását
• Speciális, csúszásmentes alapanyagú markolata a háton a kutya 

biztos megtartását szolgálja
• A fogantyú speciális borítása kizárja a beakadást, és illeték- 

telenek sem férhetnek a kutya megtartását biztosító markolathoz
•  A magasított tépőzáras oldalfelületek alkalmasak a szolgálati 

jelvények rögzítésére
• A mellövön kialakított tépőzáras feliratmező fényvisszaverő 

elemek alkalmi rögzítését is lehetővé teszi

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁM:  
EU 002762724-0001

©copyright

szabad légáramlás

EUIPO
LAJSTROMOZOTT KÖZÖSSÉGI VÉDJEGY / TRADEMARK:  014298913 - STEALTH
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A hám akkor megfelelő méretű, ha a váll résznél elég szabad hely marad, 
és a kutya lábai is szabadon mozoghatnak. Ha a kutyahám túl nagy, akkor 
a kutya a mellső lábaival átléphet a mellövön. A rossz méretválasztásból, 
illetve a rossz hámbeállításból eredő károkért a Julius-K9® nem vállal 
felelősséget.

Figyelem! A helytelen méretválasztás, hámbeállítás és pórázhasználat 
következménye lehet, hogy a kutya kiszabadul a hámból vagy a nyakörvből. 
Ha a kutyahám túl kicsi, akkor a mellöv a kutya nyakát szorítja. A helytelen 
méretválasztás sérülést okozhat. A mellöv a nyomást a nyakra helyezheti 
ahelyett, hogy a mellkason osztaná el.

BIZTONSÁGOS FOGÓRÖGZÍTÉS
Az IDC® Powerhámon található fogó rész 4-féle állítási lehetőséggel 
rendelkezik. Rögzíthetjük külön csak a középkarikát, külön csak a fogót, a 
középkarikát és a fogót, vagy egyiket sem. A Mini, Mini-Mini méretű IDC® 
hámoknál, valamint a K9® hámok esetében a fogantyú tépőzárral rög-
zíthető/takarható le. Ezzel minimálisra csökkenthető a beakadás veszélye. 
Különösen fontos ez a szabadon futó kutyák esetében.

MI A MEGOLDÁS, HA KUTYÁNK HÁTRAFELÉ KIBÚJIK A HÁMBÓL?
Ha a kutya megindul hátrafelé és megpróbál kibújni a hámból, vagy 
megpróbálja kihúzni a fejét a nyakörvből, ügyeljünk arra, hogy ne tartsuk 
feszesen a pórázt. Hasznos lehet kiegészítőként mellpárna használata.

FIGYELEM! AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK ÁBRÁS MEGJELENÍTÉSE VALAMENNYI ONLINE 
FELÜLETEN KÖTELEZŐ, AHOL JULIUS-K9® KUTYAHÁMOK VÁSÁROLHATÓK. A 
TERMÉKMAGYARÁZATHOZ VIDEÓFILM IS TARTOZIK, MELYNEK MEGJELENÍTÉSE 
SZINTÉN KÖTELEZŐ A WEBSHOPOKBAN. MINDEZZEL A MINIMÁLISRA  
CSÖKKENTJÜK A TÉVES RENDELÉS ÉS HIBÁS HASZNÁLATBÓL EREDŐ KÁROK 
KOCKÁZATÁT.

HELYES MÉRETVÉTEL ÉS HÁMBEÁLLÍTÁS
IDC® POWERHÁMOKHOZ ÉS K9® KUTYAHÁMOKHOZ

HELYES MÉRETVÉTEL
A megfelelő méretű kutyahám kiválasztásához elengedhetetlen a pon-
tos méretvétel. A kutya mellkasának körfogatát a mellső lábak mögött 
körülbelül négyujjnyi távolságra mérjük a 0, 1, 2, 3 és 4-es méreteknél, 
illetve két ujjnyira a Baby1, Baby2 Mini-Mini és Mini méret esetén.

A KUTYAHÁM FELHELYEZÉSE
A kutyahám felhelyezésekor fokozottan figyelnünk kell a mellöv és 
a mellkas alatti heveder helyes beállítására. Ha túl lazára hagyjuk a 
hevedereket, akkor a kutya hátrafelé akár ki is bújhat belőle. Míg a túl 
szűkre állított mellkas alatti heveder “csupán” rendkívül kényelmetlen a 
kutyának, addig a szorosra állított mellöv következtében a csat a kutya 
hónalja alá kerül, és a bőrét fájdalmasan kidörzsöli.

EUIPO, SZTNH
REGISZTRÁCIÓS SZÁMOK:
U09 00241, U10 00002, 001632258-0001
402010004256-0003, 402010005060-0006,
402010005060-0007, 402010005060-0008
402010005060-0012, 012040382
402010005060-0012

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS
Mosógépben nem mosható! Kézi mosás max. 40°C/105 °F.
Elkülönítve mosható!

FIGYELEM!
SOSE HAGYJUNK KIKÖTÖTT ÁLLATOT FELÜGYELET NÉLKÜL!

A TERMÉK SZÁRAZ HELYEN ÉS UV-SUGÁRZÁSTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ.
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A JULIUS-K9® fejlesztése (1997) a tépőzárral nyitható és 
állítható mellöv. A mellövet egy bújtatón keresztül kell 
önmagára zárni a kutya mellkasa felől. A minimum és 
maximum beállítás közötti intervallumban a hám a kutya 
súlyának többszörösét megtartja. A MEGFELELŐ MÉRETŰ HÁM KIVÁLASZTÁSA ELKERÜLHETETLEN A BIZTONSÁGOS ÉS 

KÉNYELMES HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN.

A mellkas alatti heveder akkor megfelelő bőségű, ha a kutya hátán a 
hám alá be tudjuk csúsztatni az ujjainkat.

kézi mosás fehérítés tilosvegytisztítás 
tilos

szárítógép 
használata tilos

ne vasalja
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IDC® POWERHÁM
OLDALKARIKÁS KUTYAHÁM

A kutyahámra oldalkarikákat 
erősítettünk, hogy szánt 
húzathasson kutyájával, vagy  
biztonságosan rögzíthesse az 
autóban.

Figyelem! Autóban történő rög-
zítéshez mindkét oldali karikához 
csatlakoztassunk egy-egy biz-
tonsági öv adaptert. Javasoljuk 
továbbá a mellpárna használatát 
a kutyahámhoz, mely mega-
kadályozhatja a kutya kibújását 
a hámból, valamint eloszlathatja 
a fékezésnél és kanyarodásnál 
fellépő erőhatásokat.

Ez a hám - felépítésénél fogva 
- nem alkalmas a nagyerejű 
ütközéses balesetek okozta 
erők és a test tehetetlenségének 
felfogására. Erre a célra a kutya 
törzsét teljes hosszában átölelő, 
speciális hámot használjon.

P fekete

RENDELHETŐ SZÍN:

MÉRET 0

MÉRET 1-3

European 
handmade
European 
handmade

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"®

MÉRET MELLKASKÖRFOGAT KUTYA SÚLYA OLDALFELIRAT CIKKSZÁM

0 58–76 cm 14–25 kg 11×3 cm 16220-IDC-P

1 63–85 cm 23–30 kg 16×5 cm 16221-IDC-P

2 71–96 cm 28–40 kg 16×5 cm 16222-IDC-P

3 82–115 cm 40–70 kg 16×5 cm 16223-IDC-P

Ajánlott kiegészítő:
- nyomáselosztó párna (162BP-0 / 162BP-12 / 162BP-34)
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MÉRET MELLKASKÖRFOGAT KUTYA SÚLYA OLDALFELIRAT CIKKSZÁM

Mini-mini 40-49 cm 4–7 kg 11×3 cm 16IDC-MM-[színkód]-2015

Mini 49-65 cm 7–15 kg 11×3 cm 16IDC-M-[színkód]-2015

0 57-74 cm 14–25 kg 11×3 cm 16IDC-0-[színkód]-2015

1 61-80 cm 23–30 kg 16×5 cm 16501-IDC-[színkód]-15

2 67-97 cm 28–40 kg 16×5 cm 16502-IDC-[színkód]-15

3 84-113 cm 40–70 kg 16×5 cm 16503-IDC-[színkód]-15

IDC® HEVEDERHÁM MÉRET

Mini-Mini – 3

RENDELHETŐ SZÍNEK:

PINK FEKETEKÉK PIROS

Az IDC® hevederhámok 2015-ben kialakított Color & Gray® kollekciója a már ismert 
vonalvezetésen túl további fontos tulajdonsággal rendelkezik a kényelem érdekében. 
A hevederek széle gömbölyített és vastagított azért, hogy a kutya számára a pórázon 
vezetés a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozza. A formatervezési mintákkal 
védett forma és színvilág a Color & Gray® kollekción belül számos kiegészítőt kínál 
hobby és professzionális kutyatartóknak.

PIN
K

KÉK
PIRO

S
FEKETE

M
EG

ER
ŐSÍTETT FOGÓ

 EU TM (EUIPO):14860878 

text i l E  st rap

F r o m  G e r M a n y
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NEMZET CIKKSZÁM

brit 16IDC-UK-[méret]

francia 16IDC-FR-[méret]

német 16IDC-DE-[méret]

olasz 16IDC-IT-[méret]

USA 16IDC-US-[méret]

Africa style 16IDC-AFR-[méret]

török 16IDC-TR-[méret]

magyar 16IDC-HU-[méret]

IDC®NEMZETI ZÁSZLÓS HÁM
A nemzeti színű hám formabontó megjelenése mellett 
rendelkezik mindazokkal a tulajdonságokkal, 
amelyeket az IDC® Powerhámok már megszokottan 
képviselnek. 

RENDELHETŐ SZÍNEK:

ZÁ
SZ

LÓ
S 

HÁ
M

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"®

Africa style

török

magyar

francia

brit

olasz

USA

német
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Multifunkcionális mellény (úszómellény) kivehető 
úszóbetétekkel, mely segít a kutyának a víz felszínén 
maradni, illetve szárazföldön megkönnyíti a kutya 
emelését, mivel a betétek egyúttal nyomáselosztó 
szerepet is betölthetnek (rehabilitációs mellény).
Az úszóbetéteket a zsebekből kivéve elsőrendű neoprén 
kutyakabátot kapunk, mely megvédi kedvencünket a 
széltől, víztől, hidegtől.
Úszómellényként kiválóan alkalmazható vízi terápiás 
céllal, mert a betétek számának növelésével ill. csök-
kentésével változtatható a kutya terhelésének mértéke. 
A vízből való kiemelést vagy az edzés alatti irányítást egy 
erős fogantyú, illetve póráz rögzítésére szolgáló karika 
biztosítja.

+

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁMOK:
DE 202012005574U1, EU 001924663-0020,  

EU 0019246630021, EU 002148718-0004, DE 402012005291-0002

Örömmel és 
büszkeséggel 

tudatjuk, hogy a 
multifunkcionális IDC® 

kutyamellény 3in1 
elnyerte az USA-ban a 
Pet Business Industry 

Recognition Award 
elismerő díját.

SPECIÁLIS KUTYAHÁMOK
MULTIFUNKCIONÁLIS IDC® KUTYAMELLÉNY 3in1

S–XL
MÉRET

DÍJNYERTES
TERMÉK

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"®
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AZ IDC® MULTIFUNKCIONÁLIS 
KUTYAMELLÉNY 3IN1 FUNKCIÓI

MÉRET MELLKASKÖRFOGAT CIKKSZÁM
UV NEON /  NARANCS

ÚSZÓBETÉT  
CIKKSZÁM

S 44–64 cm 16SWM-IDC-S / 16SWM-IDC-NE-S 16SWME-S

M 55–72 cm 16SWM-IDC-M / 16SWM-IDC-NE-M 16SWME-M

L 65–82 cm 16SWM-IDC-L / 16SWM-IDC-NE-L 16SWME-L

XL 75–92 cm 16SWM-IDC-XL / 16SWM-IDC-NE-XL 16SWME-XL

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMOK:
U11 00227, U12 00162 001924663-0020, 
001924663-0021, 002148718-0004, 
402012005291-0002

A betétek számának 
növelésével, illetve 
csökkentésével 
változtatható a 
kutya terhelésének 
mértéke.
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SPECIÁLIS KUTYAHÁMOK
IDC® NEOPRÉN KUTYARUHA
Hatékony védelem a hideg napokon. Az IDC® neoprén kutyaruha puha, 
vízálló, elasztikus anyaga rásimul a kutya testére. Kiváló hőszigetelő 
képességét az apró légbuborékokat tartalmazó neoprén anyag garantálja. 
A kutya számára kényelmes viselet. A foszforeszkáló és fényvisszaverő 
elemek a jólláthatóságról gondoskodnak. Felhelyezése nagyon egyszerű: 
két erős tépőzárral történik a mellkason és a has alatt.

BABY 1–XL
MÉRET

MÉRET MELLKASKÖRFOGAT CIKKSZÁM (SÁRGA / PINK / AQUAMARINE)

Baby 1 30–35 cm 16DC-IDC-B1 / 16DC-IDC-B1 -PN / 16DC-IDC-B1 -AM

Baby 2 35–44 cm 16DC-IDC-B2 / 16DC-IDC-B2-PN / 16DC-IDC-B2-AM

XS 43–53 cm 16DC-IDC-XS / 16DC-IDC-XS-PN / 16DC-IDC-XS-AM

S 51–64 cm 16DC-IDC-S / 16DC-IDC-S-PN / 16DC-IDC-S-AM

M 60–71 cm  16DC-IDC-M / 16DC-IDC-M-PN / 16DC-IDC-M-AM

L 70–82 cm 16DC-IDC-L / 16DC-IDC-L-PN / 16DC-IDC-L-AM

XL 79–90 cm 16DC-IDC-XL / 16DC-IDC-XL-PN / 16DC-IDC-XL-AM
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P fekete

SPECIÁLIS KUTYAHÁMOK
ERESZKEDŐ- ÉS HORDOZÓHÁM
A legújabb fejlesztésű ereszkedő hám 
megbízhatósága bebizonyosodott a mechanikai 
terhelhetőségi teszten. Gyorskioldó csatokkal van 
ellátva. Az ergonomikus dizájn és a nyomáselosztó 
szivacsbetétek maximális kényelmet biztosítanak a 
kutya számára. A fényvisszaverő és foszforeszkáló 
részek a tökéletes láthatóságot szolgálják. A 
kutya leeresztéséhez a mindkét oldalon elhelyezett 
fogantyúban kell rögzíteni a karabinert. Az 
öveket, a hevedereket és a tépőzárakat a lehető 
legszorosabbra kell állítani a kutyán és az emberen 
egyaránt. Kutyánk szállítása közben a két váll-
hevedert a mellkason összekötve kell rögzíteni.

RENDELHETŐ SZÍN:

SZABADALMI HIVATAL
REGISZTRÁCIÓS SZÁMOK:

U10 00251
U10 00252

402010006600-0005
402010006600-0006

A fejlesztéseket Sebő Gyula (Julius) és a 
JULIUS-K9® végezte a RESCUE-24 
felkérésére.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS
A felhasznált alapanyagok és a késztermék mechanikai 
terhelhetőségi tesztjét az                                      Textilipari 
Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt. végezte.

M–XL
MÉRET

MÉRET MELLKASKÖRFOGAT KUTYA SÚLYA TERMÉK SÚLYA CIKKSZÁM

M 58–80 cm 15–25 kg 1,6 kg 16600-M

L 75–100 cm 24–40 kg 2,2 kg 16600-L

XL 100–140 cm 40–60 kg 2,8 kg 16600-XL
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ERESZKEDŐ- ÉS HORDOZÓHÁM
FELHELYEZÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA

1.

3.

2.

4.

FIGYELEM! AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK ÁBRÁS MEGJELENÍTÉSE VALAMENNYI  
ONLINE FELÜLETEN KÖTELEZŐ, AHOL JULIUS-K9® ERESZKEDŐ- ÉS 
HORDOZÓHÁMOK VÁSÁROLHATÓK. A TERMÉKMAGYARÁZATHOZ VIDEÓFILM IS 
TARTOZIK, MELYNEK MEGJELENÍTÉSE SZINTÉN KÖTELEZŐ A WEBSHOPOKBAN. 
MINDEZZEL A MINIMÁLISRA CSÖKKENTHETJÜK A TÉVES RENDELÉSBŐL ÉS A 
HIBÁS HASZNÁLATBÓL EREDŐ KÁROK KOCKÁZATÁT.



16BFH-IDC-W[méret]
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RENDELHETŐ SZÍNEK:

16BFH-IDC-[méret]

MÉRET: 1,2, 3

W

NE

-16×45-60 cm (ALUHANDLE)
/RENDELÉSKOR ALAPÉRTELMEZETT 
TARTOZÉK/

-16x1-35 cm (ALUHANDLE_S)
-20×90 cm (ALUHANDLE_L)
-16x35-45 cm (ALUHANDLE_C)
/ÁLLÍTHATÓ 35 ÉS 45 CM KÖZÖTT/

külön is rendelhető

2.

1. VAKVEZETŐ HÁM

2. ALU VEZETŐKERET

A legnépszerűbb hámok valamennyi előnyös 
tulajdonságát ötvözi.  A könnyű, különböző 
méretekben rendelhető alumínium vezetőkeret 
könnyedén eltávolítható, a hámon minden heveder 
állítható. A keretet gyorskioldó segítségével 
levehetjük a hámról anélkül, hogy magát a hámot le 
kellene venni a kutyáról. Ez jelentősen megkönnyíti 
a kutya szabadon engedését.

cserélhető feliratok

SPECIÁLIS HÁMOK
IDC® VAKVEZETŐ KUTYAHÁM

1.

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"®

16BFH-IDC-NE[méret]
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RENDELHETŐ SZÍN:

P fekete

MÉRET: S - XXL
CIKKSZÁM: 16NEO-VS/[méret]

VÁLLRÉSZ

MÉRET: S - XXL
CIKKSZÁM: 16NEO-HS/
[méret]

CSÍPŐRÉSZ

ELSŐ

HÁTSÓ

RENDELHETŐ SZÍN:

CIKKSZÁM:
16THE-W-[méret]

méret: 1,2 & 3

W A Julius-K9® terápiás kutyahámját már 2003-ban 
tesztelték a legnevesebb magyar segítőkutyás 
alapítványok. A fix oldaltáskák - a service dog 
kísérő dokumentumaitól,  a távolról végzett 
kommunikációhoz szükséges okostelefonig - mindent 
elnyelnek. Fényvisszaverő szegés és foszforeszkáló 
Julius-K9® oldalfelirat gondoskodik a jól 
láthatóságról.  

Mozgásszervi nehézségekkel küzdő kutyák számára. Ez 
a rugalmas, neoprén anyagú hám az idős vagy műtött 
kutyák esetében nyújt segítséget. A kutyahám markolatát 

tartva segíthetjük kedvencünket a 
mozgásban. Tépőzárral állítható, 

elasztikus, vízlepergertő neoprén 
anyagból készül.

REHABILITÁCIÓS
KUTYAHÁM

TERÁPIÁS  
KUTYAHÁM
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ORIGINAL K9 POWERHÁM
A JULIUS-K9® Európában elsőként alkalmazta a K9 Powerhám márkane-
vet, mely magában foglalja mind a hivatásos, mind pedig a magán kut-
yatartók részére készülő kutyahámokat, védőeszközöket és ruházatot. 
A cég kutyahámok fejlesztésében ismertté vált szakértői a fejlesztése-
knek köszönhetően eddig soha nem alkalmazott megoldásokat vezet-
tek be. Így 2001-ben az előállító cég joggal tehette a hámok neve elé a 
"Power" jelzőt. Végül a két legnagyobb osztrák rendőrképző központ 
és a tűzoltóság is kiváló eredményekkel alkalmazta a hámokat az éles 
bevetéseken. A termék kizárólag az EU-ban gyártott alapanyagokból 
készül. Megfelel a legszigorúbb minőségi elvárásoknak.

ORIGINAL K9Powerhám
1997 óta

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"®

European 
handmade
European 
handmade

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁMOK: 
DE 402010003243-0003, EU 001924663-0017, EU 001924663-0018, EU 001924663-0019

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS:
Mosógépben nem mosható!
Kézi mosás max. 40 °C !
Elkülönítve mosható!

LÉLEGZŐ, BŐRBARÁT BÉLÉS
Az OEKO-TEX® ruhaipari anyagot és a hozzá kapcsolódó előírásokat a legszigorúbb, humán fel-
használásra szánt termékek gyártásánál alkalmazzák.

TÖRÉSBIZTOS CSAT SVÁJCI ALAPANYAGOKBÓL
A kiváló minőségű csatok folyamatos ellenőrzés és tesztelés kíséretében kerülnek fel a 
K9®-Powerhámokra. A minőségébe vetett bizalmat a téli hónapokban hálálja meg igazán. A fagyban 
is hibátlanul működik és nem törik el. 

FÉNYVISSZAVERŐ MELLÖV ÉS SZÉLSZEGÉS
Az original K9Powerhám egyik lényeges feladata, hogy jólláthatósági mellényként is funkcionáljon 
a kutyán. A mellöv szürke csíkja és a kutyahám szélszegése fényvisszaverő anyagból készült, így a 
kutyája jólláthatóságát garantálja, különösen az éjszakai séták alatt, még nagy távolságban is.

OLDALTÁSKA RÖGZÍTŐ
Az oldaltáska 3, illetve 4 literes kivitelben kapható, mely a nagyobb, 0-4 méretű Powerhámokra 
szerelhető. A 2013-as évtől bevezetésre került a kisebb IDC® univerzális oldaltáska, mely 250 cm3 
űrtartalmával minden személyes irat, oltási könyv, telefon és jutalomfalat nagyszerű tárolója lehet.

ELASZTIKUS LÁMPATARTÓ
A lámpatartó elasztikus, így többféle átmérőjű lámpa rögzítésére is alkalmas. A lámpatartók kiváló 
minőségű német alapanyagokból készülnek. A tartó nem zárja ki az oldaltáska egyidejű használatát. 
Mentő- és keresőkutyák, sötétben dolgozó munkakutyák elengedhetetlen kelléke.

VÍZLEPERGETŐ FELSŐ BURKOLAT

FOSZFORESZKÁLÓ, CSERÉLHETŐ OLDALFELIRAT
Julius-K9® márkajelzéssel

TÉPŐZÁRRAL  ZÁRHATÓ FOGÓ

KIKÖTVE AZ ÁLLATOT TILOS FELÜGYELET NÉLKÜL HAGYNI!
A TERMÉK SZÁRAZ HELYEN ÉS UV SUGÁRZÁSTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ.

kézi mosás fehérítés tilosvegytisztítás 
tilos

szárítógép 
használata tilos

ne vasalja



"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"®

1 9 9 7

Értékesítést végző online felületeken a kutyahámokra vonatkozó általános használati útmutató meg-
jelenítése kötelező.
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MELLKASKÖRFOGAT:
29–36 cm 
KUTYA SÚLYA:
1–3 kg 
CIKKSZÁM:
162[színkód]-BB1

MÉRET: BABY 1

MELLKASKÖRFOGAT:
33–45 cm 
KUTYA SÚLYA:
2,5–5 kg
CIKKSZÁM:
162[színkód]-BB2

MÉRET: BABY 2

MELLKASKÖRFOGAT:
40–53 cm
KUTYA SÚLYA:
4–7 kg 
CIKKSZÁM:
162[színkód]-MM

MÉRET: MINI-MINI

MELLKASKÖRFOGAT:
51–67 cm 
KUTYA SÚLYA:
7–15 kg 
CIKKSZÁM:
162[színkód]-M

MÉRET: MINI

MELLKASKÖRFOGAT:
58–76 cm
KUTYA SÚLYA:
13–25 kg 
CIKKSZÁM:
162[színkód]-0

MÉRET: 0

BABY

MINI

MÉRET 0

 POWERHÁM
MÉRET 1, 2 & 3

MELLKASKÖRFOGAT:
66 - 85 cm 
71 - 96 cm 
82 - 115 cm 

KUTYA SÚLYA:
23 - 30 kg 
28 - 40 kg 
40 - 80 kg 

CIKKSZÁM:
162-[színkód]-1
162-[színkód]-2
162-[színkód]-3

MÉRET 1-3

text i l E  st rap

F r o m  G e r M a n y



VELCRO

1997 óta
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TÉPŐZÁRAS FELIRATOK
több mint 1000-féle, raktárról rendelhető felirat közül választhat. Ha itt 
sem találja meg a kutyájához legjobban illőt, lehetősége van kívánságfelirat 
rendelésére is! Az IDC®-Powerhámok JULIUS-K9® márkajelzéssel ellátott 
szériafelirattal kaphatók.

KUTYAHÁM MÉRET

K9®-Powerhám Baby 1 8×2 cm

K9®-Powerhám Baby 2 – 0-ás méret 11×3 cm

K9®-Powerhám 1–3 16×5 cm 

IDC® Powerhám Baby 1–0-ás méret 11×3 cm 

IDC® Powerhám 1–4 16×5 cm 

MÉRETTÁBLÁZAT

FELIRATOK RAKTÁRRÓL

JOBB LÁTHATÓSÁG KUTYÁJA SZÁMÁRA!

JULIUS-K9® - a cserélhető hámfeliratok feltalálója. Bármely kutyahám vásárlása esetén 
a JULIUS-K9® feliratot ajándékba adjuk. Tehát Ön már sötétben világító (foszforeszkáló) 
tépőzáras márkajelzéssel kapja kézhez Európa legnépszerűbb kutyahámját.  A felirat  
tépőzáras rögzítéssel helyezhető fel a kutyahámra. A feliratok nemcsak a JULIUS-K9® 
kutyahámokra, de mellényre, táskára, egyenruhára, illetve minden, a tépőzár fogadó részé- 
vel rendelkező felületre felhelyezhetőek.

JULIUS-K9® FEJLESZTÉS A JÓL LÁTHATÓSÁGÉRT ÉS A KUTYA TÖKÉLETES BIZTONSÁGÁÉRT

Mit tehet Ön a kutyája jól láthatóságáért?
A raktárkészletből rendelhető tépőzáras feliratok fényvisszaverőek, illetve az alattuk elhe- 
lyezett weboldalcím foszforeszkáló. Így rávetődő fény esetén, valamint teljes sötétségben is 
áramforrás használata nélkül világít a kutyahám. Ez az All Time Light!

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁMOK: 
DE202010016545 U1, DE202011107585 U1, GM 777/2010, U1000001

fényvisszaverő elemek foszforeszkáló elemek

=
fényvisszaverő 

rész
+

foszforeszkáló 
rész

tökéletes
láthatóság

1997 óta

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"®
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FELIRATOK RAKTÁRRÓL
1 SZÉRIAFELIRAT

Előre gyártott felirat, világító információs csík, fényvisszaverős felirat 3 méretben. Amennyiben teljesen új feliratot 
szeretne szériafeliratként rendelni, a minimális rendelési mennyiség 25 pár. Ennél kevesebb számú felirat rendelését 
csak egyedi feliratként tudjuk teljesíteni.

2  SZÉRIAFELIRAT SZÍV MOTÍVUMMAL
Színes szív ikont tartalmaz. A raktárkészlet erejéig az árlistában szereplő áron párban is elérhető, utána csak 25 
páras egységenként.

4 BLANKO FELIRAT
Szöveg nélküli, fekete, fehér és piros színű alapon, világító információs csíkkal, fekete szín esetén 3 méretben 
(baby, kicsi, nagy), fehér és piros színek esetén 2 méretben (kicsi, nagy), párban rendelhető.

IDC® 
POWERHÁM

IDC® OLDALKARIKÁS
POWERHÁM

MANTRAILING 
& OUTDOOR
KUTYAHÁM

IDC® 
HEVEDERHÁM

K9® 
POWERHÁM

K9® FOGÓS
NYAKÖRV

IDC® 
STEALTH HÁM

IDC® NEOPRÉN
KUTYARUHA

IDC®
UNIVERZÁLIS
OLDALTÁSKA

K-9® 
RUHÁZAT IDC® MULTIFUNKCIONÁLIS

KUTYAMELLÉNY 3IN1

K-9® TÁSKÁK

3 REFLEKTORCSÍKOS FELIRAT
Fekete alapon fényvisszaverő csíkkal, feliratozásra nincs lehetőség, 3 méretben (baby, kicsi, nagy), párban 
rendelhető.

A TÉPŐZÁRAS FELIRATOK AZ ALÁBBI TERMÉKEKRE HELYEZHETŐEK FEL
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NEMZETI ZÁSZLÓS FELIRATOK
JULIUS-K9® - a cserélhető hámfeliratok feltalálója.
A márka ma a világ 60 országában kerül értékesítésre.
A nemzeti zászlós felirat tépőzáras rögzítésének 
köszönhetően könnyen és gyorsan felhelyezhető mind a  
K9®-Powerhámok, mind pedig az IDC®-Powerhámok 
kifejezetten erre a célra kialakított feliratmező részére. 
Rögzíthető minden - a tépőzár bolyhos felével rendelkező 

- felületre, mint például csapatmezekre és feliratmezős 
nyakörvekre.
Két standard méretben kapható: 11×3 cm és 16×5 cm.

NEMZET JELZŐ

Argentína ARG

Ausztrália AU

Ausztria AT

Belgium BE

Brazília BRA

Kanada CA

Kína CN

Horvátország HR

Dánia DM

Anglia EN

Finnország FI

Franciaország FR

Németország DE

Görögország GR

Magyarország HU

Írország IR

Olaszország IT

NEMZET JELZŐ

Japán JAP

Litvánia LT

Luxemburg LU

Hollandia NL

Norvégia NO

Lengyelország PO

Portugália PT

Románia RO

Oroszország RU

Skócia SC

Spanyolország ES

Svédország SWE

Svájc CH

Suriname SU

Taiwan TW

Egyesült Királyság UK

USA USA

FELIRAT MÉRET CIKKSZÁM

11×3 cm 162LK-NF-[nemzetjelző]

16×5 cm 162LG-NF-[nemzetjelző]
FELIRATMÉRET CIKKSZÁM

11×3 cm 162HL-G

16×5 cm 162HL-K

LEDES FÉNYVISSZAVERŐ VILLOGÓ

A K9® és IDC® Powerhámokra helyezhető, LEDES fényvisszaverő villogó, 
mely nagy távolságból, teljes sötétségben is jól láthatóvá teszi kutyáját. 
Gombelemmel működik, vízálló, megbontás nélkül kapcsolható. 
Tépőzárral rögzíthető a kutyahámra, az oldalfelirat helyére.
A LED-villogó nyitható, így szükség esetén az elem kicserélhető. Ismételt 
lezárást követően is vízálló.
A villogó LED-lámpáknak és a fényvisszaverő felületnek köszönhetően 
sötétben is tökéletesen nyomon követhető a kutya mozgása. Kis 
fogyasztású, energiatakarékos üzemmódban használható.

SZABADALMI HIVATAL 
REGISZTRÁCIÓS SZÁMOK:
U10 00261 
U10 00266 
402010006600-0001
402010006600-0002
402010006600-0003
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KÍVÁNSÁGFELIRATOK
Ha a raktárról rendelhető feliratok közül nem találja 
meg a kutyájához legjobban illőt, lehetősége van 
kívánságfelirat rendelésére is!
A kívánságfelirattal egyedi megjelenést biztosíthat 
kutyahámjának. Csak gondolja ki, rendelje meg 
webshopunkban és helyezze fel kedvenc kutyahámján 
a régi helyére!
Ezek a különleges feliratok tépőzárral rögzíthetőek, 
fehér színben is kaphatóak, normál méretben.

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁMOK:
GM 777/2010
DE202010016545 U1
DE202011107585 U1

RENDELÉSHEZ SZÜKSÉGES PARAMÉTEREK
A felirat maximum 20 karakterből állhat (számol-
ja bele a szóközöket is!). A felirat nem sértheti 
meg az általános etikai szabályokat. Szövege 
nem lehet védett márkanév.

FELIRATMÉRET CIKKSZÁM

11×3 cm 162-LRW-K-[színkód]

16×5 cm 162-LRW-G-[színkód]

Színek

NSN OR NPN R NG AM PR

Jólláthatóság (fehér világító és ezüst fényvisszaverő)

W
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IDC® UNIVERZÁLIS OLDALTÁSKA
IDC® és K9®-Powerhámokra szerelhető MINI-MINI 
mérettől. A tépőzáras rögzítés segítségével nadrágra 
is könnyen felszerelhető, vízlepergető oldaltáska. 
Ideális megoldás okostelefon, iratok vagy terápiás 
eszközök tárolására. Vízálló és könnyen felhelyezhető. 
A táska hátoldalán levő tépőzár a hám oldalán, míg 
a táska elején kialakított tépőzáras fülecske a hám 
mellövével csatlakoztatható.

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁMOK:
402012005291-0003, 402012005291-0004

002148718-0005, 002148718-0006

MÉRET 1.
13 x 9 x 5 cm 
Baby 1 - Mini-mini hámokra

MÉRET 2.
16 x 10 x 5 cm
Mini - 0-4 méretű hámokra

A foszforeszkáló JULIUS-K9® tépőzáras 
felirat (110x30 mm) és a kétféle méretű 
ovális karika pár szériafelszerelés.

fekete

RENDELHETŐ SZÍNEK:

B kék

R piros

NE neon

kompatibilis a 
szériafeliratokkal

és az egyedi 
hámfeliratokkal

AM aquamarine

PR lila

PN pink

C terep

TÉPŐZÁRAS FELIRATOK

A világ első 
táskája, mely 
kutya és 
ember 
számára is 
praktikus 
kiegészítő.
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K9®-POWERHÁMOKHOZ
1 - 3 méretig:
4,5 liter 
CIKKSZÁM:
1622NT [méret:1-2]
1622NT-3 [méret: 3]

K9® OLDALTÁSKÁK KUTYAHÁMOKHOZ

A JULIUS-K9® fejlesztői 2003-ban hozták létre a világ első 
kutyahámon tépőzárral rögzíthető oldaltáskáját. A kutyahám 
két oldalán helyet kapó felszerelés akár több liternyi 
térfogatával és vízhatlan burkolatával is ideális segítség 
túrákon, kirándulásokon. A K9® oldaltáskák a 2010-ben 
bemutatott IDC® oldaltáskákkal együtt új lehetőségeket 
kínálnak ember és kutya közös tevékenységéhez.

P fekete

RENDELHETŐ SZÍNEK:

3+1 rögzítési mód

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"®

maximum terhelhetőség táskánként: 1,5 kg

IDC®-POWERHÁMOKHOZ
0 - 4 méretig
3 & 4 liter 
CIKKSZÁM: 
1622NT-IDC0  /méret: 0 
1622NT-IDC    /méret:1-2
1622NT-IDC3  /méret: 3

IDC® OLDALTÁSKÁK

- Tépőzárral tökéletesen rögzíthető
- Oldalfelirat
- Belső zseb, pl. iratoknak
- Innovatív, sportos, dinamikus megjelenés
- Fényvisszaverő elemek teljes szélességben
- Vezető kutyakiképzők által tesztelt· EU-termék
- maximum terhelhetőség táskánként: 1,5 kg

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁMOK:
U09 00129, 001648601-0001, 001679093-0001

P fekete

RENDELHETŐ SZÍNEK:

3+1 rögzítési mód

B kék

R piros

NE neon

AM aquamarine

C terep

A JULIUS-K9® oldalfelirat nem tartozék.
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A JULIUS-K9® fejlesztői 2003-ban hozták létre a világ első, kutyahámon tépőzárral 
rögzíthető termékét, mely használatával még biztonságosabbá és kényelmesebbé teheti 
kutyája számára a JULIUS-K9® hámok viselését. Ez a praktikus kiegészítő a hám mellkasi 
és mellkas alatti részét köti össze, rásimul a mellkasra, kiegyenlítve a terhelést és 
a lehető legstabilabban rögzítve a hámot a kutya testén. A tépőzáras megoldásnak 
köszönhetően néhány mozdulattal könnyen felhelyezhető.

Y-ÖV POWERHÁMOKHOZ

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁM:
402011003598-0005

A KÖVETKEZŐ HÁMOKHOZ HASZNÁLHATÓ:
 · IDC® Powerhám Mini-mini, Mini 
 · K9® Powerhám Mini-mini, Mini
CIKKSZÁM: 162BG-P-M
 · IDC® Powerhám, méret: 0
 · K9® Powerhám, méret: 0
CIKKSZÁM: 162BG-P-0
 · IDC® vakvezető kutyahám
 · IDC® hevederhám
 · IDC® Powerhám
 · IDC® oldalkarikás Powerhám
 · K9® Powerhám, méret:1-3
CIKKSZÁM: 162BG-P-13

IDC® NYOMÁSELOSZTÓ PÁRNA
Az IDC® nyomáselosztó könnyen felszerelhető, tépőzárral rögzíthető. Egyenletes 
terheléselosztást biztosít munka és séta közben. Használata ajánlott a kutya autóban 
történő szállítása során, az oldalkarikás kutyahámra szerelve, melyet biztonsági öv 
adapterrel két oldalról rögzítünk.

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁMOK:
U10 00003, 402010004256-0006, 402010004256-0007

A KÖVETKEZŐ HÁMOKHOZ HASZNÁLHATÓ:
· IDC® Powerhám méret: Mini–4 
· K9® Powerhám méret: Mini–3
· IDC® vakvezető hám
· IDC® hevederhám

- A hám mellövének teljes kinyitása nélkül felhelyezhető
- Nem engedi a mellövet a nyak irányába elmozdulni
- Lélegző belső bélés OEKO-TEX® anyagból
- Kiváló nyomáselosztó funkció
- Vízálló külső anyag
- Egyenletes terheléselosztás
- Fényvisszaverő szélszegés
- Német alapanyagokból gyártva
- Elismert kutyakiképzők által tesztelve

CIKKSZÁM:
162BP-M (méret: mini)
162BP-0 (méret: 0)
162BP-12(méret: 1-2)
162BP-34 (méret: 3-4)

A németországi K-9® Suchhundezentrum által tesztelve

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!" ®
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IDC® FRONT CONTROL  Y-ÖV
JULIUS-K9® által 2003-ban fejlesztett és azóta is népszerű K9-es nyomáselosztó Y-öv új 
változata az IDC® FRONT CONTROL Y-öv, mely a kiképzés és a hétköznapi pórázon vezetés 
szempontjából további lehetőségeket kínál a speciális, tépőzárral nyitható mellövvel 
rendelkező powerhámok tekintetében. Az IDC® FRONT CONTROL Y-övvel a kutyát a 
közlekedésben, kiképzés alatt vagy veszélyes helyzetekben könnyedén, erő és konfliktus 
nélkül irányíthatjuk.

A munkához és sétáltatáshoz is egy vezetőpórázt rögzítünk egyidejűleg az Y-öv karikáján 
és a kutyahám középkarikáján. Ezzel a kutya teste könnyen irányíthatóvá, fordíthatóvá 
válik. A pórázon vezetésre ebben az esetben a JULIUS-K9® dupla karabineres pórázainak 
használata ideális megoldás. A FRONT CONTROL Y-öv további nagy előnye, hogy a 
tépőzárral nyitható mellövekre tetszés szerinti oldalra szerelhető, attól függően, hogy 
milyen jellegű pórázon vezetési gyakorlatról van szó. Kerékpár melletti vezetéshez* 
a mellöv adott oldalára elcsúsztatva is lehet rögzíteni a FRONT CONTROL övet, ezáltal 
a kutya távolsága még szorosabban kontrollálható. A szabadalmaztatás alatt álló, 
dizájnmintákkal is védett újítás a Mini méretű kutyahámoktól a 3-as méretűekig rendelhető, 
három különböző méretben.

Figyelem! A FRONT CONTROL Y-öv tépőzárjának teljes hosszában kell csatlakoznia a 
kutyahám mellövének tépőzárjához annak érdekében, hogy a póráz kezelése közben az Y-öv 
ne csússzon el. Amennyiben már nincs szükség a FRONT CONTROL Y-öv használatára, úgy a 
beakadás elkerülése érdekében a mellöv kinyitásával szerelje le.

*A területileg hAtályos közlekedési szAbályok betArtásA mellett!

RCD: 002886861-0001, 002886861-0002, 002886861-0003, 002886861-0004
SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁM.: US 9,655,344 B1
SZABADALMAZTATÁS ALATT: EP17000152.3, U1600205

KUTYAHÁM MÉRETE CIKKSZÁM

Mini 162BG-HS-M

0 162BG-HS-0

1–3 162BG-HS-123

A KÖVETKEZŐ HÁMOKHOZ HASZNÁLHATÓ:
 · IDC® Powerhám Mini 
 · K9® Powerhám Mini
CIKKSZÁM: 162BG-P-M
 · IDC® Powerhám, méret: 0
 · K9® Powerhám, méret: 0
CIKKSZÁM: 162BG-P-0
 · IDC® vakvezető hám
 · IDC® hevederhám
 · IDC® Powerhám
 · IDC® oldalkarikás Powerhám
 · K9® Powerhám, méret: 1-3
CIKKSZÁM: 162BG-P-13
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I-ÖV KUTYAHÁMOKHOZ
FIGYELMEZTETÉS!
A termék csak a JULIUS-K9® által 
bevezetett, tépőzárral nyitható, 
mellövvel ellátott kutyahámon 
és gyorskioldó csatos kutya-
nyakörvön csatlakoztatható. Az 
I-övet a „fojtó” funkcióban is 
működtethető nyakörvvel össze-
rögzíteni tilos!

Világújdonság, amelyet Sebő 
Gyula a Tököli Fegyház és Börtön 
felkérésére fejlesztett ki.

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMOK:
U11 00245, 001924663-0014

ELASZTIKUS I-ÖV KUTYAHÁMOKHOZ

Az "I" biztosító öv a kutyahám mellövének teljes kibújtatása nélkül felszerelhető a 
mellövre. Rögzítése a nyakörvhöz hétköznapi felhasználás keretein belül nem szükséges, 
de a kutya autóban való rögzítésénél ajánlott. Megakadályozza, hogy a mozgékony kutyák 
a kutyahámból előrefelé kibújjanak.

elasztikus hurokkal

5

4

ORIGINAL K9  POWERHÁMOKHOZ & 
IDC® POWERHÁMOKHOZ
MÉRET: 0 - 4
CIKKSZÁM: 162BGI-[S, M , L]

Az "I" biztosító öv az egyik legendás Julius–K9® fejlesztés, 
az Y-öv kifejezetten extrém helyzetekre, szolgálati és 
sportkutyák részére továbbfejlesztett változata.
Könnyen le- és felszerelhető, a kutyahám mellövét 
és mellkas alatti övét, továbbá ezzel egyidejűleg 
szükség esetén a kutyanyakörvet összekötő, elasztikus, 
állítható méretű biztosító heveder, amely a mellövet a 
legszélsőségesebb terhelés mellett is a kutya mellkasán 
a megfelelő irányban tartja.





70 71

PÓRÁZ
LUMINO®

A LUMINO® fantázianevet a luminesz-
cencia / lumineszkálás fogalma 
ihlette, mely alacsony hőmérsékletű 
testek fénykibocsátását jelenti. 
Ennek egyik fajtája az a jelenség 
(fotóluminszcencia), amikor fényel-
nyelést követő fénykibocsátásról 
beszélünk. 
1. fényelnyelés után azonnali fényki-
bocsátás: FLUORESZKÁLÁS
2. fényelnyelés után késleltetett fény-
kibocsátás: FOSZFORESZKÁLÁS

Csúszásgátló felület

1. 2. 3.

R AM SN

P PN OR

A póráz világít (foszforesz-
kál) a sötétben.
Optimális tapadású, szilikon 
jellegű bevonattal ellátott, 
erős poliészter heveder, 
mely terhelési teszteken is 
bizonyított. 
A foszforeszkáló anyag csak 
feltöltődés után képes a 
világításra, a feltöltődés ide-
jétől, intenzitásától függően.
- Vízlepergető
- Könnyen tisztítható
- fertőtleníthető

SZABADALMI HIVATAL 
REGISZTRÁCIÓS SZÁMOK:

U11 00015, U12 00025, 
EP2976945

Fogóval vagy fogó nélkül. 
Elérhető méretek: 
0,8 - 15 m   

1. Állítható póráz: 220 cm
2. Ikervezető póráz: 75 cm
3. Rövidvezető póráz: 35 cm
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COLOR & GRAY®  GUMÍROZOTT
PÓRÁZ

Csúszásgátló felület

text i l E  st rap

F r o m  G e r M a n y

PIROS

PINK

KÉK

FEKETE

NARANCS

Kellemes tapintású, 
strapabíró textilanyag, 
melynek felületébe szőtt gu-
miszálak biztosítják a kutya 
vezetésénél nélkülözhetetlen 
tapadást. Különleges bevo-
nata miatt vizes környezet-
ben és esőben is zavartalanul 
használható, legyen szó akár 
sétáról, akár munkáról vagy 
sportról.

0,45 m - 15 m 
Fogóval vagy fogó nélkül.
Ø 20 mm &  Ø 14 mm
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FONOTT VAGY  KÉZZEL VARROTT
MARHABŐR PÓRÁZ

Kényelmes fogású, tartós. 
Erős bikabőrből kézzel varrva vagy fonással 
készítve. Magyar szíjgyártók munkája.

fogóval/fogó nélkül

karikával is kapható

100% kézi gyártás

kéz
zel 

va
rro

tt

állítható póráz

réz karabinerrel is elérh
et

ő

fonott/varrott

különböző hosszúsá
g 

Kényelmes fogású, tartós

RENDELHETŐ SZÉLESSÉG:
• Ø 10 mm 
• Ø 13 mm
• Ø 16 mm
• 

HOSSZ:
• 0,8 m - 10 m 
• Fém- vagy rézkarabinerrel kapható, 
fogóval vagy fogó nélkül.

SPECIÁLIS VÁLTOZAT: 
• Állítható bőrpóráz: 1,25 / 1,6 / 2 m 
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CSŐHEVEDER
PÓRÁZOK

A póráz alapvető felszerelés 
minden kutyatartó számára, 
ezért különösen fontos, 
hogy könnyen kezelhető, 
kényelmes és praktikus 
legyen. Az IDC® csőheve-
der póráz egyesíti ezeket a 
tulajdonságokat. A tartós, 
nagy teherbírású anyag 
könnyen tisztítható. Kiválóan 
használható sportoláshoz, 
munkához vagy lendüle-
tesebb sétához.

Különlegessége, hogy 
foszforeszkáló szálakat tar-
talmaz. Egyedi anyaga miatt 
nagyobb terhelés esetén 
sem vágja az ember kezét. 
Könnyen nyitható, erős és 
biztonságos karabinerrel 
láttuk el.

Az IDC® póráz különböző 
szélességű és hosszúságú 
méretekben kapható, fogós 
és fogó nélküli változatban 
egyaránt.

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁMOK:
U10 00173 , U10 00180

SZÉLESSÉG:
• 14 mm
• 19 mm
• 25 mm

HOSSZ:
• 1 m - 15 m 

SPECIÁLIS VÁLTOZATOK:
1. Állítható póráz

• Állítható hosszúság: 1,25 / 1,6 / 2 m
2. Ikervezető póráz két kutyának

• hossz: 2*36 cm
3. Rövid póráz

• hossz: 35 cm

CIKKSZÁM: 
• 14mm: 218-NL-[méret&színkód]
• 19mm: 216-NL-[méret&színkód]
• 25mm: 214-NL-[méret&színkód]
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SZÉLESSÉG HOSSZ SZÍN CIKKSZÁM

ZSINÓRPÓRÁZ KARABINERREL

12 mm 1,2 m
2 m

fekete, fluoresz-
káló szálakkal

20120-IDC
20200-IDC

RETRIEVER PÓRÁZ

12 mm 1,2 m 
2 m

fekete, fluoresz-
káló szálakkal

2012R-IDC
2020R-IDC

ÁLLÍTHATÓ ZSINÓRPÓRÁZ

12 mm 2,2 m fekete, fluoresz-
káló szálakkal 20220-S-IDC

SZÉLESSÉG HOSSZ SZÍN CIKKSZÁM

4 mm 10 m [piros/fekete] 2010S-[R/S]

Anyagának köszönhetően lebeg a vízfelszínen. 
10 méteres hossza megfelelő szabadságot 
biztosít a kutya mozgásához, mégis fenntartja 
a megfelelő biztonságot és kontrollt gazda és 
kutya között.
Élénk színe kiváló láthatóságot biztosít.

A kontaktpóráz merev zsinórjának köszönhetően apró, alig látható 
kézmozdulatokkal is biztosan kezelhetővé válik a kutya. A gyors, finom 
mozdulatok lehetővé teszik, hogy a kutya minden rezdülésére azonnali 
választ kapjon. A póráz által közvetített inger nem okoz tartós kelle- 
metlenséget. Agresszív vagy pánikbeteg kutyáknál kifejezetten ajánlott 
a használata. A fojtó effekt csökkentése érdekében dupla stoppal van 
felszerelve.

Zsinórpórázaink könnyűek, ellenállóak, kényelmes fogásúak. A 
jólláthatóság érdekében fluoreszkáló szálakat tartalmaz. A nagyobb 
terhelésnek kitett fogórészen és a karabiner fölött bőrrel megerősített 
szakaszok biztosítják a stabilitást nagy fizikai igénybevétel esetén is. 
Jól kombinálhatóak bármilyen típusú nyakörvvel és hámmal.

KONTAKTPÓRÁZ 
STOP FUNKCIÓVAL

ÚSZÓPÓRÁZ

ZSINÓRPÓRÁZ

SZÉLESSÉG HOSSZ SZÍN CIKKSZÁM

4 mm 1,1 m fekete 20235-KO

4 mm 1,1 m kék 20235-KO-B

4 mm 1,1 m pink 20235-KO-PN

KIÁLLÍTÁSI PÓRÁZ

01

RENDŐRSÉGI 
Y-PÓRÁZ

02

NYOMOZÓPÓRÁZ

03

KIKÖTŐPÓRÁZ

04

A kutyakiállítások nélkülözhetetlen 
eszköze. Vékony és elegáns, fogan-
tyúja viszont ideális kialakítású akár 
nagyobb kutyák megtartásához 
is. Nyakrésze állítható nagyságú, 
így bármekkora méretű kutyának 
kényelmes viselet. A kutya fején 
átbújtatva, szorítócsúszó működ-
tetésével stabilan rögzíthető, nem 
csúszkál. Használaton kívül egészen 
kicsire összehajtható, zsebben 
is elfér, így bárhova magunkkal 
vihetjük.

A nyomozópóráz könnyű, selymes 
felületű zsinórból készült, így a 
kutyát nem zavarja munka közben, 
és a felvezető számára is kényelmes 
és biztonságos fogást nyújt. Nagy 
szakítószilárdságú, enyhén csúszós 
felszíne megakadályozza, hogy 
kibogozhatatlan csomók keletkez-
zenek rajta. Fogó nélkül.

Az Y-póráz az utcán szolgálatot 
teljesítő rendőrkutyák felszerelése, 
de jól használható pánikbeteg vagy 
nagyon félős kutyák utcai forgalom-
hoz szoktatásánál. Lehetővé teszi, 
hogy a póráz a kutyán két helyen 
egyidejűleg is rögzítve legyen (két 
nyakörvön, vagy nyakörvön és 
kutyahámon). Így megakadá- 
lyozható a kutya akaratlan elsza-
badulása.

Ideális megoldás felépítő edzéshez, 
fogatáshoz. A gumi rész biztosította 
rugalmasság a lehetséges ízületi 
sérüléseket küszöbölheti ki. A 
póráz maximum 50 cm-es nyúlásra 
lett kialakítva. Ezáltal kiiktatjuk a 
visszarántó hatást, és a segéd is 
könnyebben felmérheti a szükséges 
távolságot.

SZÉLESSÉG HOSSZ CIKKSZÁM

3,5 mm 
1,2 m 2012AN

2 m 2020AN

HOSSZ SZÉLESSÉG CIKKSZÁM

2,2 m 25 mm 214SL

SZÉLESSÉG HOSSZ CIKKSZÁM

6 mm 10 m 2010M

HOSSZ SZÉLESSÉG CIKKSZÁM

5,5 m 20 mm 110GL
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új színek
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biztonsági csat

cserélhető hámfelirat

zárható fogó

text i l E  st rap

F r o m  G e r M a n y

FOGÓS NYAKÖRV
// PINK-SZÜRKE // KÉK-SZÜRKE // PIROS-SZÜRKE // FEKETE-SZÜRKE 

zárható fo
gó

biztonsági z
ár

cserélhető fe
lir

at

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁMOK:
EU 002886861-0005, 002886861-0006, 002886861-0007

RENDELHETŐ:
40 mm szélességben minden színben

ÁLLÍTHATÓ HOSSZÚSÁG: 38-53 cm
CIKKSZÁM: 100HA-K-[színkód]-2015

/Csomagolt:  100HA-K-[színkód]-2015-P/

50 mm szélességben minden színben
ÁLLÍTHATÓ HOSSZÚSÁG: 49-70 cm 
CIKKSZÁM: 200HA-K-[színkód]-2015

/Csomagolt:  200HA-K-[színkód]-2015-P/

A középkarikánál kialakított, zárható fogó 
lehetővé teszi a kutya stabil megtartását 
és biztonságos felemelését. A stabil rög-

zítésről nagy teherbírású, svájci alap- 
anyagból gyártott csat és biztonsági he-
vederzár gondoskodik. A nyakörv német 

gyártású heveder anyaga köny- 
nyen tisztítható, formatartó. A tépőzáras 

felület lehetővé teszi a különféle feliratok 
rögzítését – mostantól nemcsak a hámon 

viselhet feliratot a kutya, hanem a 
nyakörvén is!
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Kinézetét tekintve a színes 
gumírozott pórázokkal 
harmonizál, de a kutya 
szőrét nem irritálja, ugyanis 
a tapadásért felelős, vékony 
gumiszálakat a nyakörv 
esetében poliészterre 
cseréltük.

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS :

EU 002858928-0002
EU 002858928-0003

RENDELHETŐ MÉRETEK:

1. 
SZÉLESSÉG:
20 mm 
ÁLLÍTHATÓ HOSSZÚSÁG:
27-42 cm
CIKKSZÁM: 220CG-[színkód] 

2. 
SZÉLESSÉG:
25 mm
ÁLLÍTHATÓ HOSSZÚSÁG:
39-65 cm 
CIKKSZÁM: 225CG-[színkód]

COLOR & GRAY® NYAKÖRV

PINK KÉK PIROS

text i l E  st rap

F r o m  G e r M a n y



A TERMÉK SZÁRAZ HELYEN ÉS UV SUGÁRZÁSTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ.
KIKÖTÉSRE NEM ALKALMAS!
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  LU
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R
piros

IDC® Lumino® nyakörvekhez ajánlott termékek:

PN

pink

OR
na

rancs

P

fek
ete

A világító nyakörv a természetes vagy mesterséges 
fényben történő feltöltődés intenzitásától függően világít 

a sötétben. A foszforeszkáló anyag csak feltöltődés után 
képes a világításra, a feltöltődés idejétől, intenzitásától 

függően. A neon színű heveder nappali fényben is feltűnő, 
melyet külön kiemel, hogy a kutya nyaka felől első osz-

tályú, fekete marhabőrrel bélelt.
Szélesség: 25 mm

Szabadalmi hivatal regisztrációs szám: EP2976945

87

SZÍN NYAKKÖRFOGAT CIKKSZÁM

1. neon 30-65 cm 214HB-L-SN-[45-70]

2. piros 30-65 cm 214HB-L-R-[45-70]

3. pink 30-65 cm 214HB-L-PN-[45-70]

4. narancs 30-65 cm 214HB-L-OR-[45-70]

5. fekete 30-65 cm 214HB-L-P-[45-70]

6. aquamarine 30-65 cm 214HB-L-AM-[45-70]
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Kiváló minőségű alap-
anyagból, gondos, stabilan 
kialakított rögzítésekkel, a 
kutya és gazdája számára 
legkényelmesebb formai 
megoldásokkal. Natúr és 
fekete színben kapható.

Ideális választás szöges 
nyakörvek helyett. 3,5 mm 
vastag, merev textilzsinór, 
melynek használhatósága 
agresszív vagy pánikbeteg 
kutyák esetében már 
bizonyított a gyakorlatban. 
Rövid pórázon, kizárólag 
nagy erőkifejtés nélkül 
használható!

SZEGECSELT
BŐRNYAKÖRV 

KONTROLL NYAKÖRV 
STOP FUNKCIÓVAL

SZÉLESSÉG NYAKKÖRFOGAT CIKKSZÁM

16-40 mm 33-69 cm 160[45-75]-S

NYAKKÖRFOGAT CIKKSZÁM

22-76 cm 20235-[25-80]

KIKÖTÉSRE NEM 
ALKALMAS!

A 2 mm vastag bőrrel körbeburkolt heveder és a  
nyomáselosztó szivacsok kombinációja rendkívül puha, de nagyon 
erős bőrszíjat eredményezett, amelynek szakítópróbán való tesztelése 
során 400 kg feletti statikus terhelhetőséget értünk el. Állítható méretű 
fogantyúval, ami lezárható. Különböző hosszúságban kapható.

OEKO BŐRNYAKÖRV

SZÉLESSÉG NYAKKÖRFOGAT CIKKSZÁM

40 mm 32-73 cm 40082-[45-80]

SZÉLESSÉG NYAKKÖRFOGAT SZÍN CIKKSZÁM

25 mm 32-53 cm fekete 25083-[45-60]

40 mm 32-73 cm fekete 40083-[45-80]

40 mm 32-73 cm angol zászló 400H-UK-[50-80]

40 mm 32-73 cm német zászló 400H-DE-[50-80]
89
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NEON (FLUORESZKÁLÓ) IDC® LABDA 

A IDC® neon fluoreszkáló labda szilikon gu-
miból készül, rendkívül tartós motivációs 
eszköz kölyök és felnőtt kutyáknak egyaránt. 
A fluoreszkáló labda szögletessége folytán 
ideális pattogó zsákmány, melynek belsejébe 
jutalomfalat helyezhető és rengeteg vidám pil-
lanatot nyújt a kutya számára játék közben. A 
zárható fogantyú védelmet biztosít a kutyának 
az esetleges sérülésekkel szemben, amit a 
hurok okozhat, ha a kutya belelép.

IDC® KAUCSUK ZSINÓROS LABDA 
 
Az IDC® kaucsuklabda természetes kaucsuk-
ból készül, különösen stabilan rögzített, nagy 
teherbírású zsinórral, melynek fogantyúja 
zárható, bősége gumicsúszóval állítható. Ezzel 
elkerülhető, hogy a kutya a játék során abba 
belelépjen.

TERMÉK ÁTMÉRŐ CIKKSZÁM
1. IDC® Neon fluoreszkáló labda - KEMÉNY 60 mm 242-BLL-60
2. IDC® Narancssárga fluoreszkáló labda - PUHA 60 mm 242-BLL-60-ORW
3. IDC® Kaucsuk labda zárható fogóval

50, 60, 70 mm 
242BLK-[átmérő]

4. IDC® Kaucsuk labda fogó nélkül 242BLC-[átmérő]

2.
1.

4.

3.

IDC® LABDÁK

FIGYELEM!
A játékokat és kiképző eszközöket ember és kutya közös tevékenységére fejlesztettük ki. 
Ne hagyja egyedül kutyáját az eszközökkel, mert szétrághatja és lenyelheti azokat! 
A termék száraz helyen és UV-sugárzástól védve tárolandó.

Szabadalmi hivatal regisztrációs számok: DE202010012569U1, 001924663-0009

TERMÉK ÁTMÉRŐ CIKKSZÁM
1. Neon (fluoreszkáló) IDC® labda

80, 100, 170 mm 
KORA[1, 2, vagy 3]

2. Narancs (fluoreszkáló) IDC® labda KORA[1, 2, vagy 3]-OR

Ideális eszköz finom, könnyed játékra, a zsák-
mányszerző ösztön felébresztésére növendék 
kutyáknál, vízben és szárazon egyaránt.
Feltűnő színével és puha kialakításával ideá-
lis játék a kutyakiállításokra való felkészítésre, 
vagy kutyák úszásra szoktatásához.
Hagyományos kézműves technológiával, kézi 
varrással készülnek, mint a legértékesebb 
futball labdák. A termék három méretben 
elérhető.

SHOW TRAINING 
LABDA

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"®

FIGYELEM!
A játékokat és kiképző eszközöket ember és kutya közös tevékenységére fejlesztettük ki. 
Ne hagyja egyedül kutyáját az eszközökkel, mert szétrághatja és lenyelheti azokat! 
A termék száraz helyen és UV-sugárzástól védve tárolandó.
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CIKKSZÁM: 28534-YM

A Yankee Map  egy multifunkcionális 
motivációs eszköz, jutalomfalat-tartó: zsák-
mányként illetve a kutya fogáskészségének 
javítására használható. A sokoldalú 
játékszer használatával a kevésbé aktív 
ebek is kedvet kapnak a játékhoz. A Yankee 
Map belsejében több tárolózseb, továbbá 
egy cserélhető harapóhurka van elhe-
lyezve.

Szabadalmi hivatal regisztrációs számok:
DE202011002828U1, 402010004256 0009

YANKEE- MAP

Az Aqua Food Dummy® segítségével a kutyát könnyen vízhez szok-
tathatjuk, játékosan. A kis zsák jutalomfalattal tölthető, cipzárral 
könnyen lezárható. A dupla bélésnek köszönhetően nem ereszti át 
a vizet - a belsejében elrejtett finomság száraz marad akkor is, ha a 
játékot vízben használjuk. Szárazföldön alkalmazva kiváló segédeszköz 
keresőmunka tanításához. Két méretben kapható.

DPMA REGISZTRÁCIÓS SZÁM: DE202010015533U1
DPMA MINTAOLTALOM: 402010004256 0011

AQUA FOOD DUMMY® 

MÉRET CIKKSZÁM

19 × 10 × 3 cm 28532-TC

16 × 6 × 3 cm 28531-TC

"LECKERLI ROHR" DUMMY
A jutalomfalattal tölthető úszó apportjáték 
segítségével a kutya játékosan sajátíthatja el a 
vízi munka alapjait. Szárazföldön alkalmazva 
kiváló segédeszköz keresőmunka tanításához. 
Anyaga tartós, pamut és nylon speciális kom-
binációja.

HOSSZ CIKKSZÁM
20 cm 28533

FIGYELEM!
Ne hagyja egyedül kutyáját az eszközökkel, mert szétrághatja és lenyelheti azokat! A 
termék száraz helyen és UV-sugárzástól védve tárolandó.
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BŐR
SZÁJKOSARAK

European 
handmade
European 
handmade

BŐR SZÁJKOSÁR

KÖNNYŰ
KÖNNYŰ

BŐR SZÁJKOSÁR

K-9® POLICE

4 mm vastag marhabőrből 
készített, zárt szájkosár, mely 
a legjobb védelem a hara-
pásos balesetek elkerülése 
érdekében, ugyanakkor jól 
szellőzik, és kialakítása alkal-
mazkodik a kutya igényeihez. 
Szolgálati kutyáknak, munka- 
és sportkutyáknak ideális vise-
let a hétköznapok során, de 
egy határozottabb fellépésű 
házikedvenc is hasznát 
láthatja. Három különböző 
méretben kapható, közepes- 
és nagytestű kutyák részére. 
20-40 kg-os kutyáknak.
CIKKSZÁM: 173[1-2-3-4]-G

BŐR SZÁJKOSÁR

ZÁRT

2,5 mm vastag marhabőr 
szíjakból készített szájkosár. 
Könnyű és puha, ideális a 
kutya számára első száj-
kosárként. A mini kutyáknak 
való legkisebbtől közép-
méretig kapható.
CIKKSZÁM: 171[méret]

Kifejezetten szolgálati 
kutyák számára kifejlesztett, 
őrző-védő munkára ajánlott 
termék. A kosárrész kézzel 
varrott, fémbetétes merevítést, 
továbbá fogvédő párnát tar-
talmaz. A sérülések elkerülése 
érdekében az orr-rész neo-
prénnel bélelt. A nyakszíjazat 
gyorskioldós, biztonsági zárral 
ellátott csattal van felszerelve.
CIKKSZÁM: 1720[1-2-4]

könnyű

K-9® POLICE

zárt

A termék nikkel és krómozott elemeket is tartalmaz.
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A szájkosaraknak mind a szíjazatát, mind az 
orrpárna részét az osztrák és magyar szolgá-
lati kutyás egységek igényeinek megfelelően 
alakítottuk ki. Az orrpárna minden esetben 
jól szellőző, vagy zárt cellaszerkezetű szi-
vacsréteg, mely megakadályozza a sérülése-
ket és a későbbi esetleges elfertőződést a 
kutya orrán.

CIKKSZÁM: 190[méret]

FÉM
SZÁJKOSARAK

A termék nikkel és krómozott elemeket is tartalmaz.

APPORTFA

BŐR HARAPÓHURKA
A bőr egy olyan anyag, amit 
minden kutya szívesen vesz 
a szájába: puha, jó illatú és 
természetes. A legalább 2 
mm vastagságú marhabőr a 
játék során csúszós felülete 
miatt a kutyát a stabil 
fogásra ösztönzi. Tartós 
és ellenálló nagy terhelés 
esetén is.

JUTA HARAPÓHURKA

A pamutszövet felülete 
ideális a kutya harapás-
gyakorlataira, mert a 
felülete csúszós, ezáltal 
a kutyát erős harapásra 
készteti. Teherbíró és 
harapásálló képességét 
a Julius-K9® szakemberei 
nylon anyaggal erősítik. A 
tökéletes harapásélmény 
érdekében az eszközök 
rugalmasságát a matrac-
gyártásban használatos 
belső anyagok teszik 
lehetővé. Vegyes színekben 
kapható.

PAMUT/NYLON 
HARAPÓHURKA

A JÁTÉKOKAT ÉS KIKÉPZŐ ESZKÖZÖKET 
EMBER ÉS KUTYA KÖZÖS TEVÉKENYSÉGÉRE 
FEJLESZTETTÜK KI.

TERMÉKEINK SAJÁT FELELŐSSÉGRE 
HASZNÁLHATÓAK. 
A NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT-
BÓL EREDŐ SÉRÜLÉSEKÉRT FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLALUNK.

ÜTŐZSÁKOKBŐR
JUTA

PAMUT/NYLON

Nylonnal megerősített, tradi-
cionális juta anyag fogás-
fejlesztéshez. 

FIGYELMEZTETÉS!
Ne hagyja egyedül kutyáját az eszközökkel, mert szétrághatja és lenyel-
heti azokat! A termék száraz helyen és UV-sugárzástól védve tárolandó.

Apportfáink keményfából készülnek, ellenállóak és tartósak. 
Kialakításuk kényelmes fogást biztosít a kutya számára.
Többféle méretben és formában kaphatóak, súlyukat a 
hivatalos versenyszabványok szerint állítottuk be.
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JOGGING ÖV

Futáshoz, sífutáshoz, gondtalan sétáltatáshoz. 
Párnázott öv fényvisszaverő csíkkal. Figyelem! 
Beépített védelem hirtelen rántás ellen, hogy a 
kéz és a csípő védve legyen.

JOGGING ÖV GUMIPÓRÁZZAL

Futáshoz, sífutáshoz, gondtalan sétáltatáshoz. 
Háromféle változatban kapható, a kutya 
testsúlyától függően.

PÓRÁZ GYORSKIOLDÓVAL

A gumis póráz és a gyorskioldó együtt tökéletes 
kombinációt ad. Legyen szó akár szabadtéri 
edzésekről, akár szolgálati kutyák munkájáról, 
bárhol eredményesen használható. A póráz 
anyagának köszönhetően nagy teherbírású, 
ellenáll a környezeti hatásoknak, tompítja a hir-
telen rántásokat és egyéb fizikai terheléseket. A 
gyorskioldóval stabilan és biztonságosan csatla-
koztatható akár jogging övhöz, akár a bevetésnél 
használt taktikai övre. Szükség esetén 
ez a kapcsolat egyetlen gyors mozdulattal 
megszüntethető, így a kutya szabadon futhat. 
A gyorskioldó érzékeny szerkezete határozott 
nyomásra vagy akár a szolgálati gumibottal való 
erős érintésre is azonnal működésbe lép, így 
nem vonja el a felvezető figyelmét és idejét az 
eseményektől.

GYORSKIOLDÓ

Ez a praktikus apróság lehetővé teszi, hogy 
kutyánkat egyetlen gyors mozdulattal szabadon 
engedjük, ha a szükség úgy hozza. Terepen 
végzett edzések során bármikor adódhat olyan 
helyzet, amikor a kutya és a gazda számára is 
biztonságosabb, ha nincsenek összekötve. 
Ezekben a helyzetekben a gazda egy pillanat 
alatt elengedheti a kutyát anélkül, hogy meg kel-
lene állnia, vagy percekig keresgélnie kellene a 
póráz rögzítési pontját. A gyorskioldó szolgálati 
kutyások által különösen kedvelt segédeszköz, 
mivel segítségével a kutya azonnal bevethetővé 
válik éles helyzetekben.

KUTYA SÚLYA HOSSZ CIKKSZÁM

0 - 15 kg 1,9 m 110JO/0

15 - 25 kg 1,9 m 110JO/1

25 - 70 kg 1,9 m 110JO/2

CIKKSZÁM 110SA

HOSSZ CIKKSZÁM

74-124 cm  100JG

CIKKSZÁM 100SA





104

K-9® KAPUCNIS PULÓVER
Igazi sportos ruházat, ideális kutyával 
űzhető sporttevékenységekhez, de akár 
kocogáshoz, kiránduláshoz, vagy bár-
milyen szabadidős elfoglaltsághoz is 
viselhető. 50%-ban pamutból és 50%-ban 
poliészterből készült, kényelmes, jól sze-
llőző. Komfortos viselet egész évben. Elöl 
és a hátrészen is K-9® felirattal ellátva.

K-
9®

KA
PU

CN
IS

 P
UL

ÓV
ER

MÉRET
S, M, L, XL, XXL (fekete: S-5XL)

K-9® CIPZÁROS PULÓVER
Igazi sportos ruházat, mely ideális a 
kutyával űzhető sporttevékenységekhez, 
de bármilyen szabadidős elfoglaltsághoz 
viselhető. A cipzáras-kapucnis pulóver 
kényelmes, jól szellőző anyaga 50% 
pamut és 50% poliészter.

Anyagának és a kapucninak köszön-
hetően hűvös, szeles időben is praktikus 
viselet. A zsebekben kisebb dolgokat 
magaddal tudsz vinni. Az összes cipzáros
pulóveren megtalálható a K-9® felirat, elöl 
és hátul is.

K-
9®

 C
IP

ZÁ
RO

SP
UL

ÓV
ER

MÉRET
S, M, L, XL, XXL

10K9P-S-[méret]

10K9P-G-[méret]

10K9P-VZ-[méret]

10K9Z-S-[méret]

10K9Z-DNP-[méret]

10K9Z-SC-[méret]

10K9Z-R-[méret]
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JULIUS K-9
PÓLÓ  ÉS  PULÓVER  GYEREKEKNEK IGAZI SPORTOS PULCSI, melyet a gyerekek  

szívesen viselnek. 50%-ban pamutból és 50%-ban  
poliészterből készült, kényelmes és tartós. 
Elöl és a hátrészen is K9® felirattal ellátva.

RENDELHETŐ SZÍNEK

MÉRET
XS, S, M, L, XL

CIKKSZÁM
10K9ZK-[színkód]-[méret]

KÉK PIROS

Kényelmes, 100% pamutból 
készült póló a legkisebb - és a 
leendő - kutyásoknak. 
Golden retriever grafikával, 
szürke alapszínben.

MÉRET
XS, S, M, L, XL

CIKKSZÁM
12KGR-GOL-[méret]
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PÓLÓINK IDEÁLIS VISELETET BIZTOSÍTANAK
BÁRMILYEN SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGHEZ, 
SPORTOS UTCAI MEGJELENÉSHEZ.
AZ UNISZEX KÖRNYAKÚ VÁLTOZAT MELLETT A 
FÉRFIAKNAK GALLÉROS, A HÖLGYEKNEK V-NYAKÚ 
VÁLTOZAT IS RENDELKEZÉSÉRE ÁLL. A KÖRNYAKÚ ÉS 
A GALLÉROS KIVITEL 100%-BAN PAMUTBÓL KÉSZÜLT, 
KÉNYELMES ÉS JÓL SZELLŐZIK. A V-NYAKÚ NŐI VÁLTOZAT 
KELLEMES TAPINTÁSÚ, RUGALMAS ANYAGA 95% PAMUT ÉS 
5% ELASZTÁN. 
ELÖL ÉS A HÁTRÉSZEN IS K-9® FELIRATTAL ELLÁTVA.

RENDELHETŐ SZÍNEK

K-9® UNIT PÓLÓ

GALLÉROS PÓLÓ FÉRFIAKNAK ÉS V-NYAKÚ PÓLÓ NŐKNEK

MÉRET
S, M, L, XL, 2XL
PÓLÓ (CSAK FEKETE): S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL

CIKKSZÁM:

OGNE

PÓLÓ 12T[SZÍNKÓD]-[MÉRET]

GALLÉROS PÓLÓ FÉRFIAKNAK (FEKETE) 12GK9-S-[MÉRET]

V-NYAKÚ PÓLÓ NŐKNEK (FEKETE) 12VK9-S-[MÉRET]

USA PÓLÓ (FEKETE ALAPON FEHÉR 
LOGÓVAL)

12TK9-US-[MÉRET]

USA PÓLÓ (FEKETE ALAPON FEHÉR 
LOGÓVAL)

12TK9-US2-[MÉRET]

K9® UNIT SPORT PÓLÓ (SZÜRKE) 12TGR-US2-[MÉRET]

SA

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"® JULIUS K-9
T-SHIRT



ANYAG
PAMUT, IMPREGNÁLT
CIKKSZÁM
FEKETE: 10UHS + [méret]
FEKETE-NEON: 10UHS-NE-[méret]
FEKETE-BÉZS: 10UHS-BE-[méret]
FEKETE-PIROS: 10UHS-R-[méret]
MÉRET
34-62

RENDELHETŐ SZÍNEK

EZ A NADRÁG katonai szabvány alapján készült - már ez 
is azt mutatja, hogy sokféle igénynek kell megfelelnie. 
Anyaga tartós, mégis kényelmes viselet, egyaránt alkalmas 
szabadidős tevékenységekre és komolyabb terepmunkára 
is. Felülete karmolásálló, megállja a helyét a különféle 
környezeti hatásokkal szemben. A nadrág szára térd felett 
lecipzározható, így néhány mozdulattal igény szerint 
rövidnadrággá alakítható. 

R

JULIUS K-9
VÍZÁLLÓ NADRÁG

Fegyveres egységek, őrző-védő cégek 
számára ideális választás, de azok sem 
fognak csalódni benne, akik 
szabadidős tevékenységekhez keresnek 
tartós és kényelmes sportruházatot.

Különleges anyagának köszönhetően 
ez a nadrág vízlepergető, kopásálló, 
ugyanakkor jól szellőzik. Viselőjének 
sportos külsőt kölcsönöz, amit csak fokoz 
az oldalzseben látható K-9® Unit felirat. A 
farzseb cipzáros.

ANYAG
VÍZÁLLÓ, LÉLEGZŐ
CIKKSZÁM
10UHSW+[méret]
MÉRET
36-62

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"®

JULIUS K-9
NADRÁG LECIPZÁROZHATÓ ALSÓ RÉSSZEL

JULIUS K-9
KIKÉPZŐSZOKNYA

A kiképző mellény kiváltására különösen nyári időszakban kiváló. Elöl és 
hátul nagyméretű zsebekkel rendelkezik a jutalomfalatoknak és játékok-
nak, emellett a szoknya elején cipzáros és patenttel ellátott zsebek is helyet 
kaptak. A D-karikák és a karabiner gyorsan hozzáférhető rögzítési lehetőséget 
nyújtanak. Erős, karmolásálló, vízlepergető anyagból készült. Derékban 
gumírozott, elöl csatos övvel záródik. Mosógépben mosható max. 40 fokon.

R

RENDELHETŐ SZÍNEK

CIKKSZÁM
10RO-[színkód]-[méret]
MÉRET
XS-S, M-L, XL-XXL

110 111



VÍZLEPERGETŐ ANYAGBÓL KÉSZÜLT, 
felülete karmolásálló, így teljes biztonsággal, a kiképzői munka során adódó 
kényelmetlenségek kiküszöbölésével dolgozhatunk benne. A sok zseb lehetővé 
teszi, hogy minden szükséges eszköz azonnal kéznél legyen.
Minden zsebe - még a hátrészen levő is - patenttal zárható.
CIKKSZÁM
FEKETE: 11K9W+[méret]
SZÍNES:  11K9W-[R/NE/BE]-[méret]
MÉRET
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

JULIUS K-9
MEL LÉNY

RENDELHETŐ SZÍNEK

R

JULIUS K-9 R ÖVI D  MELLÉNY

IDEÁLIS VÁLASZTÁS azok számára, 
akiknek soha nincs elég zsebük. Ezt vi-
selve tényleg minden kéznél van anélkül, 
hogy bármit is cipelnünk kellene. Még a 
hátrészen is található egy nagy zseb, így
a kutya képzése közben a jutalom és 
a motivációs eszköz a legváratlanabb 
pillanatokban és helyekről kerülhet 
elő, folyamatosan ébren tartva a kutya 
érdeklődését.

Bár elsősorban kutyakiképzők és sport-
kutyások számára fejlesztettük ki, 
fotósok és természetjárók is 
szívesen használják.

CIKKSZÁM
10WKS - [R/NE/BE] - [méret]
MÉRET
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

R

RENDELHETŐ SZÍNEK

saját lo
gó
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VÍZÁLLÓ ANYAGBÓL KÉSZÜLT, zsinórral összehúzható sportzsák tépőzáras 
belső zsebbel, mely kiválóan alkalmas mobiltelefon vagy iratok tárolására. Stabil, 
megerősített talprész a táska alján. A zsinórt vállrészen kényelmes bőrpárnával 
láttuk el, hogy hátizsákként is használható legyen. A tépőzáras JULIUS-K9® felirat 
helyére egyedi felirat is választható.
méret: 35 x 45 cm; űrtartalom: 11 liter

K-9®                                                                   
SPO RTZSÁ K

RENDELHETŐ SZÍN

CIKKSZÁM: 13RS-P-1

EU trademark

 K-9®                                                                   
ÖV TÁS KA

VÍZTASZÍTÓ ÉS KARMOLÁSÁLLÓ ÖVTÁSKA, mely az ismert Julius-K9® kikép-
zőruhák anyagából készül.* K9-es cipzárral ellátott külső zseb, valamint a nagy 
tárolózseb belsejében található irattároló gondoskodik a maximális használ-
hatóságról. A táska nagy tárolózsebének űrtartalma 1,5 liter. 
A heveder hossza 84-122 cm között állítható.

RENDELHETŐ SZÍNEK

*Kivéve a farmer kivitel.

A dobermann dizájnnal gyártott övtáska nagy 
tárolózsebében tépőzárral rögzített, kivehető 
jutalomfalattartó és kutyapiszokzacskó-tartó 
kapott helyet. 
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A TRADICIONÁLIS JULIUS-K9® BŐRÖV 3,5 mm vastagságú 
marhabőrből készül, 4 cm szélességben és 110 ill. 125 cm 
hosszúságban.

MÉRET
M (110 cm), L (125 cm)

CIKKSZÁM

13K9B + [méret]

A KLASSZIKUS BASEBALL SAPKA nem hiányozhat a Julius-K9® sport-
felszerelései közül sem. Az elegáns fekete szín tökéletes háttér a 
JULIUS-K9® vagy az élénk vörös K-9® Unit logónak.

SPORTS SACK

JULIUS K-9
BŐRÖV

JULIUS K-9                                            
SAPKA

10K9K

10K9K - US

A K-9® UNIT MILITARY SAPKA akár 
sportoláshoz, akár utcai viseletként ideá-
lis, a most annyira divatos military fazon-
nak köszönhetően. Bézs színe bármilyen 
színű öltözék divatos kiegészítőjévé teszi. 

10K9KM-B

European 
handmade
European 
handmade





Heccbőr és harapórongy

FOGÁSFEJLESZTŐ 
PÁRNA

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

A fogásfejlesztés és játékos kiképzés elengedhetetlen kelléke. A középső fogantyú 
merev kiképzése tökéletesen biztosítja az egykezes használat lehetőségét. 

1. A pamut/nylon fogásfejlesztő párnák három méretben készülnek, a legnagyobb 
méret kétféle keménységben. Páratlanul rugalmas belső anyagok és a saját szövésű 
pamut/nylon szövethuzat garantálják kutyánk számára a tökéletes fogásélményt. A 
szolgálati kutyák kiképzésének nélkülözhetetlen kelléke.
 
2. A bőr fogásfejlesztő párna anyagának, csúszós felületének köszönhetően tökéletesen 
alkalmas a biztos fogás felépítésére. Kétféle keménységben kapható.

3. A juta fogásfejlesztő párnát a legvastagabb, durva felületű szövetből készítjük. 
Sportkutyák őrző-védő munkájának megszokott kelléke. Kétféle keménységben 
kapható.

A termékek alapanyagait a kezdetektől, már a cérna, majd később a szövet kialakítá-
sa során a JULIUS-K9® gyártócsapata készíti.
A szövetanyagok magas pamuttartalommal és poliészter erősítéssel kerülnek bele az 
ütőzsákokba, védőkarok huzataiba és a rendőrségi kiképző eszközökbe.

Heccbőr és harapórongy

FOGÁSFEJLESZTŐ PÁRNA

ANYAG CIKKSZÁM
1. pamut/nylon 185BW
2. bőr 185HL

1.

2.

ANYAG CIKKSZÁM
pamut/nylon, puha 144BW

pamut/nylon, puha 
medium

144BWM

pamut/nylon, puha 
mini

144BWSM

pamut/nylon, 
kemény 

144BH

bőr, puha 144LW

bőr, kemény 144LH

juta, puha 144JW

juta, kemény 144JH

Megjelent 2016-ban

FIGYELMEZTETÉS!
Ne hagyja egyedül kutyáját az eszközökkel, mert szétrághatja és lenyelheti azokat! Kiképző felszereléseink 
saját felelősségre használhatóak. A nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekért felelősséget nem 
vállalunk. A termék száraz helyen és UV-sugárzástól védve tárolandó.
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KÉTFOGANTYÚS 
HARAPÓÉK

Fogásfejlesztő ék
3 fafogantyúval

A fogásfejlesztő ék formájának köszönhetően ergonómiailag tökéletesen illeszkedik 
a kutya szájába, így nagy segítséget jelent a játékos kiképzés során. Külső huzata a 
JULIUS-K9® első osztályú pamut/nylon szövetéből készül. A harapóék két oldalán 
stabil fafogantyú, míg középen hevederfogantyú került kialakításra.

A 143BK-W 3-6 hónapos kortól ajánlott, és közvetlenül a 185HL, vagy a 185BW heccbőr 
után kiválóan használható a kiképzés következő lépcsőjeként. A felszerelés célja, hogy 
a kutya ki merje, illetve akarja nyitni a pofáját a fogás érdekében. A fogkímélő pamut/
nylon JULIUS-K9® szövetből gyártott, kölyökkutyáknak való harapóék a termékcsalád 
legkisebb gyermeke. A szivacs puhasága és a külső szövet kialakítása lehetővé teszi, 
hogy a sportra, vadászatra felkészítendő kiskutyának a fogása szoros (feszes) legyen.
A két merev fogantyút egymással egy belső műanyag váz köti össze, mely kialakítás 
a termék formatartóságát, stabilitását nagyban növeli.

A 144BK-H és a 144BK-W 6-8 hónapos kortól ajánlott, és a harapás középre szoktatá-
sa érdekében íves felépítésű. Ebben az esetben a fogásgyakorlatok során a kutya 
kénytelen olyan méretűre nyitni a száját, mint a kemény védőkaroknál. A puha, szi-
vacsos belső anyag rugalmassága azonban a kutya zsákmányszerző ösztönének 
elsőrangú előmozdítója. Ezekkel az eszközökkel könnyedén megtartható a kiképzés 
játékossága.

A védőkarokkal való munka előtt ideális átmenetet kínál a kellően mély és biztos fogás 
gyakorlásához. A játékos harapógyakorlatok során a felszerelés ideális a kutya földről 
való elugrásának és földet érésének gyakorlására. Az ék formájú fogófelület kialakítá-
sa, rugalmassága a kutya számára maximális fogásélményt jelent, és segíti a kutya 
számára az “orrlégzés” elsajátítását. A zsákmányt bizonytalanabbul tartó kutyák 
számára a pamut/nylon szövet előnyösebb a tanuló időszakban. 

A 2015-ös, három fafogantyúval ellátott harapóékek puha verzióban készülnek, és 
8-10 hónapos kortól ajánlott a használatuk. A kiképzés következő fázisában, 10-12 
hónapos kortól kerülnek bevetésre a rövid védőkarok, melyeknek csúcsmodelljeinél 
a külső védőhuzat (harapófelület) cserélhető, illetve állítható bőségű. 

Kétfogantyús harapóék

Fogásfejlesztő ék 3 fogantyúval
ANYAG CIKKSZÁM

1. juta 144JK-W-2015
2. pamut/nylon 144BK-W-2015

TERMÉKTÍPUS CIKKSZÁM
1. puha 143BK-W
2. kemény 144BK-H
3. puha 144BK-W

1.

1.

2.

2.

3.

FIGYELMEZTETÉS!
Ne hagyja egyedül kutyáját az eszközökkel, mert szétrághatja és lenyelheti azokat! Kiképző felszereléseink 
saját felelősségre használhatóak. A nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekért felelősséget nem 
vállalunk. A termék száraz helyen és UV-sugárzástól védve tárolandó.
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Kölyökkar
(kék hevederrésszel) 

Növendékkar 
(piros hevederrésszel)

ANYAG CIKKSZÁM
 1. pamut / nylon 031KW-2015
 2. juta 032KW-2015

ANYAG CIKKSZÁM
 pamut/nylon 031WE-2015
 juta 032WE-2015

Középkemény harapóékkel ellátva. A juta verzió a legvastagabb juta anyagból, míg 
a pamut/nylon verzió belső szöveterősítéssel készül. A harapóékek széles tárháza 
után és mellett a 6-8 hónapos kutyánk ideális jutalma lehet egy 2015-ös fejlesztésű 
JULIUS-K9® növendékkar (vállvédővel ellátott, extra rugalmas harapóék). Ennek 
viselése a kiképző számára a maximális kényelem mellett a játékos, húzó-vonó, 
védőkaros jellegű, illetve a fafogantyúnál fogva “oldalra kitevős” tréningre ad le-
hetőséget.  
 
A belső műanyag erősítésnél fogva a szuperkönnyű kar egyidejűleg bámulatos sta-
bilitású, és harapással szemben biztonságos. A JULIUS-K9® saját szövésű pamut- 
nylon, vagy juta anyagában rendelhető.   
 
A kutya számára a zsákmány mérete a vállvédő résszel növekszik, melynek anyaga 
puha, a védőkar anyagának meghosszabbítása. A zsákmányt jutalomként megszer-
ző kutya számára a védőkar cipelése sem súlyban, sem méretben 
nem jelenthet gondot. Annak súlyelosztása szimmetrikus, a 
kutyát a középen való fogásra, tartásra készteti.

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁM: 002748269-0001

Kölyökkar

Középkemény harapóékkel ellátva. A juta verzió a legvastagabb juta anyagból, míg a 
pamut/nylon verzió belső szöveterősítéssel készül. A harapóékek széles tárháza után 
és mellett a 6-8 hónapos kutyánk ideális jutalma lehet egy 2015-ös fejlesztésű 
JULIUS-K9® növendékkar (vállvédővel ellátott, extra rugalmas harapóék).   

Ennek viselése a kiképző számára a maximális kényelem mellett a játékos, húzó-vonó, 
védőkaros jellegű, illetve a fafogantyúnál fogva “oldalra kitevős” tréningre ad le-
hetőséget. 
A belső műanyag erősítésnél fogva a szuperkönnyű kar egyidejűleg bámulatos sta-
bilitású, és harapással szemben biztonságos. A JULIUS-K9® saját szövésű pamut-
nylon vagy juta anyagában rendelhető. 
A kutya számára a zsákmány mérete a vállvédő résszel növekszik, melynek anyaga 
puha, a védőkar anyagának meghosszabbítása. A zsákmányt jutalomként megszerző 
kutya számára a védőkar cipelése sem súlyban, sem méretben nem jelenthet gondot. 
Annak súlyelosztása szimmetrikus, a kutyát a középen való fogásra, tartásra készteti.

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁM: 002755686-0001

Növendékkar

1.

2.

2015-ös Julius-K9® fejlesztés

FIGYELMEZTETÉS!
Ne hagyja egyedül kutyáját az eszközökkel, mert szétrághatja és lenyelheti azokat! Kiképző felszereléseink 
saját felelősségre használhatóak. A nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekért felelősséget nem 
vállalunk. A termék száraz helyen és UV-sugárzástól védve tárolandó.
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3.

KEMÉNY

Sport védőkar-
kollekció

TERMÉK CIKKSZÁM
1. jobbkezes, puha 145K9-2015-RW
1. balkezes, puha 145K9-2015-LW
2. jobbkezes, közép-
kemény 145K9-2015-RMH

2. balkezes, közép-
kemény 145K9-2015-LMH

3. jobbkezes, 
kemény 145K9-2015-RH

3. balkezes, kemény 145K9-2015-LH

A 2015-ös év nyarán háromféle keménységben elkészített védőkar-kollekció tagjai 
várhatóan a JULIUS-K9® csúcsmodelljeiként írják be magukat a cégtörténetbe. A 
minőségi alapanyagokra nagy hangsúlyt fektető fejlesztők a felszereléseket nagy 
gondossággal és sok év használatra készítették. A fogófelület bőrburkolata és sziva-
csos belső anyaga a legnagyobb terhelésre méretezett. Az alkar kényelme és mozgat-
hatósága munka közben mutatja meg magát igazán. 

A vállvédők színe a fogófelület keménységét is mutatja. A kék az extra puha, a vörös 
a közép-kemény, míg a fekete vállvédő a kemény kivitelt jelzi. A vörös-kék színekben 
készített vállvédőkhöz tartozó alkarrészek fogófelületének vonalvezetése egyenes.

Általános tulajdonságok:
- extra könyökhajlat- és marokrészbélelés
- egyenes vonalvezetésű pengerész
- a bőr megnyúlását gátló szövetalátét a pengerészen

1. puha: 145K9-2015-LW és 145K9-2015-RW
- Puha harapófelület
- Textil belső erősítéssel ellátott harapófelület
- Kék színű vállvédő és alkarlezáró elem
- Extra puha becsapódási felület a pengerészen

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁM: 002859223-0001

2. közép-kemény: 145K9-2015-LMH és 145K9-2015-RMH
- Textil belső erősítéssel ellátott harapófelület
- Vörös színű vállvédő és alkarlezáró elem
- Szakítópróbával tesztelt bőrburkolatok
- Extra puha becsapódási felület a pengerészen

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁM: 002859223-0002

3. kemény: 145K9-2015-RH és 145K9-2015-LH
- Extra rugalmas harapófelület többszörös belső erősítéssel
- Fekete színű vállvédő és alkarlezáró elem
- Szakítópróbával tesztelt bőrburkolatok
- Szivaccsal ellátott becsapódási felület a penge élén

K9®-Sport védőkar kollekció

1.

PUHA

2.

KÖZEPES

FIGYELMEZTETÉS!
Ne hagyja egyedül kutyáját az eszközökkel, mert szétrághatja és lenyelheti azokat! Kiképző felszereléseink 
saját felelősségre használhatóak. A nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekért felelősséget nem 
vállalunk. A termék száraz helyen és UV-sugárzástól védve tárolandó.
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Kiképzőkar

Flying bomb®

Multifunkcionális 
védőkar 2015

TERMÉK CIKKSZÁM
jobbkezes, puha 145K9-15-DE-RW
balkezes, puha 145K9-15-DE-LW

TERMÉK CIKKSZÁM
Flying bomb® 144-2IN1-2015

TERMÉK CIKKSZÁM
védőkar 145ORL-2015
1. pamut/nylon 
borítás 145ORL-C-BN-15

2. juta borítás 145ORL-C-JU-15
védőkar + pamut 
borítás 145ORL-BN-2015

védőkar + juta 
borítás 145ORL-JU-2015

A német nemzeti színű vállvédőhöz a JULIUS-K9® hajlított fogófelületű, “tanító” 
védőkarja kapcsolódik puha kivitelben. A német zászlós védőkar megfelel a 
144K9-R-W és a 144K9-L-W rövid karok kialakításának - vállvédő résszel.

Tanító védőkar „Germany” 145K9-2015-DE-RW és 145K9-2015-DE-LW
- Puha harapófelület, kétoldalt magasítással
- Fekete színű vállvédő német nemzeti színekkel
- Bőr megnyúlását gátló szövetalátét a pengerészen
- Szakító próbával tesztelt bőrburkolatok
- Maximális mozgathatóság a segéd karméretétől függetlenül
- Extra könyökhajlat- és marokrészbélelés 

K9® kiképzőkar

A harapóékek használata utáni időszakban a kutyának és a kiképzőnek is “védőkarsze-
rű” fogásélményt ad. A pengerész (harapórész) ék formájú, és nagy rugalmasságával 
segíti a kezdő kutyák fogó-harapó munkáját. A külső juta anyag a legvastagabb szövet-
ből készült. A kutyák zsákmány irányába történő elugrását építő és a levegőben való 
fogás (harapás) tökéletesítésében nélkülözhetetlenné vált eszköz. A nagy lendülettel 
beérkező kutyák továbbvezetését a rendkívül jól mozgatható, kényelmes 
“Fliegerbombe” kis kar páratlan módon segíti. A könyökhajlatban található, szivaccsal 
bélelt pánt ugyanis a kiképzés technikájától és a kiképző karméretétől függően állítható. 
A termék ideális előkészítője az egy fokkal keményebb, cserélhető 
védőhuzattal ellátott multikarnak.

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁM: DE202013010587U1 

FLYING BOMB®― FLIEGERBOMBE®

A 2015-ös év közepén piacra dobott fogásjavító kar egy igazi különlegesség. A markolat 
elforgásbiztos és mindkét irányból stabil tartást tesz lehetővé. A fogófelület puha, 
ívelt és strapabíró bőrrel burkolt. A kemény védőkarra kiváló előkészítő felszerelés. 
A könyökhajlat bősége állítható. A könyök a védőkar műanyag váza által teljesen 
védett. A kiképző részére lehetővé teszi a gyors oldalváltást és a maximális 
mozgékonyságot. 

A védőhuzatok újfajta tépőzáras rögzítést kaptak. A huzat időben 
történő cseréje a felszerelés időtartamát 10 évre kitolhatja.

SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁM: 002148718-0003

Multifunkcionális védőkar 2015

1. 2.

KIKÉPZŐ

FIGYELMEZTETÉS!
Ne hagyja egyedül kutyáját az eszközökkel, mert szétrághatja és lenyelheti azokat! Kiképző felszereléseink 
saját felelősségre használhatóak. A nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekért felelősséget nem 
vállalunk. A termék száraz helyen és UV-sugárzástól védve tárolandó.
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Védőhuzat
cserélhető fogófelülettel 

TERMÉK CIKKSZÁM
1. vízálló 
poliészter huzat 144PE

2. tépőzáras pamut/
nylon harapófelület 144BN

3. tépőzáras juta 
harapófelület 144JU

poliészter huzat + 
pamut/nylon hara-
pófelület

144PEBN

poliészter huzat + 
juta harapófelület 144PEJU

Standard méretű védőhuzat, állítható bőségű, tépőzárral és hevederekkel rögzíthető, 
cserélhető fogófelülettel. Egyedülálló megoldás a huzat optimálisan szűk beállítására 
a védőkarokon. A huzat mindegyik, a kutyasportban használatos, standard méretű 
védőkarhoz használható (pl. K9 Sport védőkar; bőr védőkar). Rendeltetésszerű 
használat esetén elegendő csak a tépőzáras fogófelület cseréje, illetve az anyag nyúlása 
esetén szorosabbra állítása.

Párban rendelhető.
SZABADALMI HIVATAL REGISZTRÁCIÓS SZÁM: EP2661972

Védőhuzat cserélhető fogófelülettel

2014-es JULIUS-K9® fejlesztés

3.

1.

2.

FIGYELMEZTETÉS!
Ne hagyja egyedül kutyáját az eszközökkel, mert szétrághatja és lenyelheti azokat! Kiképző felszereléseink 
saját felelősségre használhatóak. A nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekért felelősséget nem 
vállalunk. A termék száraz helyen és UV-sugárzástól védve tárolandó.
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2in1 védőkar

Civil védőöltözet

TERMÉK CIKKSZÁM
2in1 védőkar 144-1IN2
huzat - pamut 144-CC
huzat - juta 144-CJ

TERMÉK CIKKSZÁM
kabát 14ZHJ
nadrág 14ZHH

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

2in1 védőkar

A szolgálati kutyák kiképzésének elengedhetetlen eszköze a szuperkönnyű, rejtett 
védőöltözet, melynek speciális kialakítása lehetővé teszi a kutyák éles helyzetben 
történő tesztelését. A védőkabát karrésze, mellkasi része, illetve a nadrág szára 
tépőzáras hevederekkel a használat során szorosra állítandó. A kellő gondossággal 
kiválasztott karrész és lábszárak tépőzárait szorosra állítva a belső védőpanelek 
egymáshoz záródnak. A karrészek egy zsinór megrántásával könnyedén kioldhatóak, 
cserélhetőek. A civil védőfelszerelések elfedésére a munka során célszerű könnyű 
katonazubbonyt vagy egyéb pamutruházatot használni, melyről minden fölösleges 
csatot és zsebet eltávolítunk.

Fénytől, közvetlen napsütéstől védve tárolandó.

A termékek alapanyagait a kezdetektől, már a cérna, 
majd később a szövet kialakítása során a 
JULIUS-K9® gyártócsapata készíti. 

A szövetanyagok magas pamuttartalommal és 
poliészter erősítéssel kerülnek bele az ütőzsákok-
ba, védőkarok huzataiba és rendőrségi kiképző 
eszközökbe.

Civil védőöltözet

FIGYELMEZTETÉS!
Ne hagyja egyedül kutyáját az eszközökkel, mert szétrághatja és lenyelheti azokat! Kiképző felszereléseink 
saját felelősségre használhatóak. A nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekért felelősséget nem 
vállalunk. A termék száraz helyen és UV-sugárzástól védve tárolandó.
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Védőkabát és 
védőnadrág

TERMÉK CIKKSZÁM
kabát 147LE-S-[méret]
nadrág 146LE-S-[méret]
1. USA mintás kabát 147LE-S-US-

[méret]
2. USA mintás 
nadrág

146LE-S-US-
[méret]

A WUSV versenyen is bizonyított védőöltözet - pamut/nylon anyagának köszönhetően 
- jól szellőzik és maximálisan karmolásálló. 

A kiképzőnek szabad és természetes mozgást biztosít, összhatásában is sportos 
benyomást kelt. Belül a maximális kényelmet a PE szövetből készült bélés biztosítja. 
A nadrág és a kabát külön-külön, illetve más felszerelésekkel variálva is jól használható.

Kiképző felszereléseink saját felelősségre használhatóak. A nem rendeltetésszerű 
használatból eredő sérülésekért felelősséget nem vállalunk.

Védőkabát és védőnadrág

1.

2.

FIGYELMEZTETÉS!
Ne hagyja egyedül kutyáját az eszközökkel, mert szétrághatja és lenyelheti azokat! Kiképző felszereléseink 
saját felelősségre használhatóak. A nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekért felelősséget nem 
vállalunk. A termék száraz helyen és UV-sugárzástól védve tárolandó.A képeink szerzői jogvédelem alatt állnak.
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GAZDIKERESŐ KUTYÁK:
www.ebarvahaz.hu/gazdit-keres hu

Ha teheted, segíts nekik Te is adományoddal:
Bankszámlaszám: 10700512-68477558-51100005
Adószám: 18524105-1-41

Fogadj örökbe, ments meg egy életet!
A JULIUS-K9® által kiemelten támogatott állatmen-
hely, az Eb Árvaház® Nonprofit Egyesület célja, 
hogy a gondozásukba került kutyákat szakemberek 
segítségével rehabilitálják, gyógyítsák, majd új gazdát 
találjanak nekik. 

Nem tudod befogadni? Sétáltasd meg!
A menhelyi kutyusok számára a nap fénypontja, amikor 
látogatók érkeznek hozzájuk, és tehetnek velük egy 
hatalmas sétát a jó levegőn. Erre minden hétvégén van 
lehetőség, a JULIUS-K9® dolgozói is rendszeresen ott 
vannak.  

Cím: Tárnok, Lukács-köz, Németh lovarda
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