Every day. Everywhere. Together…
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Gyula ”Julius” Sebő
CEO

Az állatok jólétével kapcsolatos innovációk megvalósítása életcélommá vált. Számomra a kutyatartás
nem más, mint felelősségvállalás és törődés. Cserébe a kutyák mosolyt hoznak életünkbe. Nem véletlen,
hogy mára felértékelődött a kutyatartók szemében a kedvencükkel együtt töltött idő. Mi 25 évvel ezelőtt
felismertük, hogy olyan felszerelésre van szükség, mely elősegíti, hogy a gazdi a kutyájával a lehető legtöbb
időt tudja eltölteni.
Ennek az életformának lehettünk mi úttörői a K9®Powerhámjainkkal 1997-ben.
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2310 Szigetszentmiklós, Ipar utca 10-12.
info@julius-k9.com
www.juliusk9.com

Lokális gyártás az igazán fenntartható.
A környezettudatosság számunkra az európai alapanyagoknál és az európai munkaerővel megvalósuló,
magas minőségű gyártásnál kezdődik. Hiszünk benne, hogy a szövetgyártás és hevederkészítés, valamint
a fém- és műanyagfeldolgozás kézben tartásával megvalósítható, hogy a kutya számára egy életre szóló
terméket tudjunk kínálni.
JK9®Team
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IDC®LONGWALK HÁM - 2020
HOSSZÚ UTAKRA SZÜLETETT
Az IDC®LONGWALK hámot kifejezetten a városon kívüli hosszú sétákra terveztünk. A fejlesztés célja az volt,
hogy a mozgásszabadság egy új dimenzióját hozzuk létre. Hámunk a DuoFlex® rendszeren alapszik, mely
igazodik a kutya összes mozdulatához.

• Mozgásszabadság
• Állítható és nyitható hevederek
• Cserélhető tépőzáras felirat
• Biztos fogást adó, gumírozott fogó
• Neoprén bélés
• F
 ényvisszaverő elemek
a megnövelt biztonság érdekében
• Táskarögzítő fülek

lE str

a

n

y

om

Fr

06

xti

p

te

• Különböző színekben kapható

Ger Ma
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IDC®COLOR&GRAY®HEVEDERHÁM - 2015
ELLENÁLLÓ ÉS KÉNYELMES VISELET
Esős nap a városban vagy egy tengerparti séta? Semmi probléma, a hám ugyanis perceken belül megszárad!
Rendeltetésszerű használat esetén a mellheveder párhuzamos a kézben tartott pórázzal, ezáltal biztosítva
a leghatékonyabb erőátvitelt.

• Egyszerű fel- és levétel
• Cserélhető tépőzáras oldalfeliratok
• Antiallergén OEKO-TEX® bélés
• Color & Gray® heveder kerekített és vastagított szélekkel
• Bevizsgált német hevederek

lE str

a

n

y

om

Fr

08

xti

p

te

• Vidám nyári színekben elérhető

Ger Ma
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IDC®POWAIR NYÁRI HÁM - 2020
A LEGMELEGEBB NYARAK POWERHÁMJA
Biztosítsd a legmelegebb nyarakon is a városban a Powerhámok nyújtotta biztonságot és kontrollt
az IDC®Powair extrém könnyű és lélegző 3D-textil rétegeinek köszönhetően.

• Alkalmas a kutya hűtésére
• Pehelykönnyű
• 3D textil rétegek a 100% légáteresztésért
• Extrastabil fogantyú a határozott kontrollhoz
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• Különböző színekben kapható

Ger Ma

11

IDC®POWERHÁM - 2010
HATÉKONY KONTROLL A VÁROSBAN
A klasszikus IDC®Powerhám a pörgős hétköznapok, a kora reggeli séták és a biztonságos közlekedés hámja.
A hámot úgy optimalizáltuk, hogy a gazdi erejét a leghatékonyabb módon közvetítse a kutya felé. Megfelelő
használat esetén a mellheveder párhuzamos a kezedben lévő pórázzal, így könnyebben tudod visszafogni vagy
megállítani a kutyád, amikor szükséges.

• K
 ivételesen egyszerű felhelyezhetőség
és használat
• Cserélhető tépőzáras oldalfeliratok
• O
 pcionális oldaltáska és lámpa rögzítési
lehetőség M/0 mérettől
• Lélegző, Antiallergén OEKO-TEX® bélés
• Stabil, de elrejthető fogantyú
• F
 ényvisszaverő elemek a megnövelt
biztonság érdekében
• Vízlepergető külső réteg
• Törésbiztos csat
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• Különböző színekben kapható

Ger Ma
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MINDEN KLÍMÁRA
SZABAD MOZGÁS.

A nyakörvekkel szemben a mellheveder speciális szöge miatt az IDC®Powerhám a mellkas ideális zónájában fekszik fel.

IDC®POWER
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EGY POWERHÁM
SZABAD LÉGZÉS.

Így az egészséges, szabad légzéshez a kutya nyakát maximálisan tehermentesítjük, miközben szabad mozgást
biztosítunk a mellső lábaknak.

IDC®POWAIR

• KLASSZIKUS

• NYÁRI

• ŐRÜLTEN ERŐS

• SZUPERKÖNNYŰ

• TÖKÉLETES NAPI HASZNÁLATRA

• MELEG IDŐRE A LEGJOBB

• LÉLEGZŐ BÉLÉSSEL

• 100% LÉGÁTERESZTŐ
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IDC®POWER
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IDC®POWAIR
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K9®POWERHÁM - 1997
A VILÁG ELSŐ, CSERÉLHETŐ, TÉPŐZÁRAS
OLDALFELIRATTAL RENDELKEZŐ HÁMJA
Hagyományos kényelem és komfort a parkban és utcákon egyaránt. Robosztus és ellenálló dizájn, egy
erős fogóval párosítva.
• Kivételesen egyszerű felhelyezhetőség és használat
• Cserélhető tépőzáras oldalfeliratok
• O
 pcionális oldaltáska és lámpa rögzítési lehetőség
L/1 mérettől
• Antiallergén OEKO-TEX® belső bélés
• F
 ényvisszaverő elemek a megnövelt
biztonság érdekében
• Vízlepergető külső réteg
• Törésbiztos csat
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• Különböző színekben kapható

Ger Ma
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CSERÉLHETŐ TÉPŐZÁRAS OLDALFELIRATOK
FEJEZD KI EGYÉNISÉGEDET!
Milyen lenne az életünk, ha a kutyák beszélni tudnának? A JK9® innovációjának köszönhetően most
a kutyák is elmondhatják üzeneteiket a mi nyelvünkön.
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Sometimes we just walk the Earth...

www.juliusk9.com
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A katalógusban szereplő információkat a tartalom pontosságának biztosítása érdekében a legnagyobb
körültekintéssel gyűjtöttük össze. A Julius-K9® fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a termékek
egyedi jellemzőit. Esetleges nyomdai hibákért, elütésekért felelősséget nem vállalunk.
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