


The IDC®LONGWALK hondentuig is de eerste 
gewrichtschonende Y-hondentuig, speciaal ontworpen voor 
lange wandelingen en ontspannen ontdekkingstochten met 
uw hond. 

“ We wilden een hondentuig ontwikkelen speciaal 
bedoeld voor vrijetijdsactiviteiten zodat wanneer je 
een langere wandeling of uitstapje maakt, niet alleen jij 
wandelschoenen aan trekt om hiermee je gezondheid te 
beschermen, maar dit comfort ook aan je hond kan geven ...” 
-  vertelt Gyula Julius Sebő, oprichter en directeur van 

JULIUS-K9

Uit onze onderzoeken blijkt dat wanneer een hond aan de 
lijn is tijdens het wandelen, zowel het lichaam van de hond 
als dat van de mens via de lijn en de tuig aan duizenden 
vibraties blootgesteld kunnen worden. Na een tijd kunnen 
deze microvibraties schadelijk zijn voor de gewrichten van 
zowel de hond als van de mens. 

Het Duo-Flex® microvibratie absorberend systeem is 
geïntegreerd in de  IDC®LONGWALK hondentuig met het 
doel om de kleinere of grotere vibraties gericht op hond 
en mens te dempen. Het Duo-Flex® systeem schoont de 
gewrichten ook wanneer de lijn strakker getrokken wordt 
of je je hond loslaat zodat hij los kan rennen. 

Het speciaal ontworpen Duo-Flex® systeem zorgt ervoor 
dat afhankelijk van de belasting de elastische elementen  
gelijdelijk en op elkaar afgestemd in werking treden. De 
elastische elementen van de IDC®LONGWALK hondentuig 
reageren op alle stappen van de hond en hiermee schoont 
hij de gewrichten van de hond in elke situatie. 



• Duo-Flex® microvibratie absorberend systeem

• Verstelbare en te openen bandjes - de 
hondentuig kan aan- of afgedaan worden 
zonder dat het been van de hond erdoorheen 
moet 

• Borstkussens die met behulp van klittenband 
geopend kunnen worden - de tuig kan  precies 
op het postuur en de omvang van de hond 
afgestemd worden

• Neopreen voering  en speciale versteviging aan 
de binnenkant - blijft perfect zitten en houdt 
zijn vorm

• Lusjes voor de bevestiging van tassen en 
lampen

• Reflecterende en fosforescerende elementen 

• Rubberen grip voor een stevig houvast 

• Vervangbare tuigopschriften

• Red Dot prijswinnaar ontwerp en design

Joint-friendly for the longest journeys


