
KATALOG PRODUKTÓW  

 

 
 

Infolinia: 801 000 482; e-mail: biuro@easypet.com.pl     

 
 

 
 

HURTOWNIA EASYPET : ELEKTRONICZNE OBROŻE TRENINGOWE 

 

 
Systemy elektroniczne: Podstawowe informacje ........................................................................ 3 
Systemy ogrodzeń: Instalacja i użytkowanie ............................................................................... 6 
Systemy ogrodzeń: Trening pupila.............................................................................................. 9 
Obroże elektroniczne: Trening pupila ....................................................................................... 10 
Edukacyjne zabawki dla psów .................................................................................................. 11 
Marka Num`axes ..................................................................................................................... 12 

Num`axes: OBROŻE ANTYSZCZEKOWE ................................................................................ 12 
Num`axes: NIEWIDOCZNE OGRODZENIA.............................................................................. 13 
Num`axes: OBROŻE TRENINGOWE ......................................................................................... 14 
Num`axes: KAMERY DLA PSÓW I KOTÓW............................................................................ 15 
Num`axes: LOKALIZATORY RADIOWE.................................................................................. 16 

Marka PetSafe ......................................................................................................................... 17 
PetSafe: SYSTEMY OGRANICZAJĄCE SZCZEKANIE I WYCIE PSA.................................. 17 
PetSafe: SYSTEMY NIEWIDOCZNYCH OGRODZEŃ ............................................................ 19 
PetSafe: OBROŻE TRENIGOWE ................................................................................................ 20 
PetSafe: OBROŻE DODATKOWE DO SYSTEMÓW OGRODZEŃ......................................... 21 
PetSafe: OBROŻE DODATKOWE DO SYSTEMÓW TRENINGOWYCH .............................. 22 
PetSafe: ELEKTRONICZNE MISKI AUTOMATYCZNE ......................................................... 23 
PetSafe: ZAPACHOWE STREFY DOMOWE............................................................................. 23 
PetSafe: AKCESORIA .................................................................................................................. 23 

Marka Staywell ........................................................................................................................ 24 
Staywell: DRZWI AUTOMATYCZNE........................................................................................ 24 
Staywell: MANUALNE DRZWI DLA KOTÓW I MAŁYCH PSÓW ........................................ 25 
Staywell: MANUALNE DRZWI DLA PSÓW RAS ŚREDNICH ............................................... 26 
Staywell: MANUALNE DRZWI DLA PSÓW RAS DUŻYCH I BARDZO DUŻYCH............. 27 
Staywell: OPCJONALNE TUNELE I DODATKOWE ZAWIESZKI......................................... 28 

Marka Drinkwell ...................................................................................................................... 30 
Drinkwell: FONTANNY – AUTOMATYCZNE POJNIKI DLA PSÓW I KOTÓW.................. 30 

Marka Innotek ......................................................................................................................... 31 
Innotek: SYSTEMY OGRANICZAJĄCE SZCZEKANIE I WYCIE PSA.................................. 31 
Innotek: SYTEMY NIEWIDZIALNYCH STREF DOMOWYCH.............................................. 32 
Innotek: SYSTEMY NIEWIDOCZNYCH OGRODZEŃ ............................................................ 32 
Innotek: OBROŻE TRENIGOWE ................................................................................................ 33 
Innotek: OBROŻE DODATKOWE DO SYSTEMÓW OGRODZEŃ......................................... 33 

Marka SportDOG ..................................................................................................................... 34 
SportDog: SYSTEMY OGRANICZAJĄCE SZCZEKANIE I WYCIE PSA .............................. 34 
SportDog: OBROŻE TRENIGOWE............................................................................................. 34 
SportDog: PROFESJONALNE OBROŻE TRENIGOWE ........................................................... 35 
SportDog: OBROŻE DODATKOWE DO SYSTEMÓW TRENINGOWYCH........................... 36 

Marka Dogtra .......................................................................................................................... 37 
Dogtra: SYSTEMY OGRANICZAJĄCE SZCZEKANIE I WYCIE PSA................................... 37 
Dogtra: OBROŻE TRENINGOWE .............................................................................................. 38 
Dogtra: PROFESJONALNE OBROŻE TRENINGOWE............................................................. 38 
Dogtra: SYSTEMY NIEWIDOCZNYCH OGRODZEŃ ............................................................. 39 



KATALOG PRODUKTÓW  

 

 
 

Infolinia: 801 000 482; e-mail: biuro@easypet.com.pl     

Dogtra: OBROŻE DODATKOWE DO SYSTEMÓW OGRODZEŃ .......................................... 40 
Dogtra: OBROŻE DODATKOWE DO SYSTEMÓW TRENINGOWYCH ............................... 40 

Marka PAC............................................................................................................................... 41 
PAC: SYSTEMY NIEWIDOCZNYCH OGRODZEŃ................................................................. 41 
PAC: OBROŻE TRENIGOWE..................................................................................................... 41 
PAC: OBROŻE DODATKOWE DO SYSTEMÓW TRENINGOWYCH................................... 42 

Marka Multivet........................................................................................................................ 43 
Multivet: OBROŻE TRENINGOWE............................................................................................ 43 
Multivet: AKCESORIA................................................................................................................. 43 

Marka DT Systems ................................................................................................................... 44 
DT Systems: ELEKTRONICZNE OBROŻE TRENINGOWE.................................................... 44 
DT Systems: OBROŻE ANTYSZCZEKOWE ............................................................................. 45 

Marka Loc8tor ......................................................................................................................... 46 
Loc8tor: RADIOWE LOKALIZATORY...................................................................................... 46 
Loc8tor: LOKALIZATOR GPS.................................................................................................... 47 

Marka GEODOG ....................................................................................................................... 48 
Geodog: LOKALIZATORY GPS DLA PSÓW............................................................................ 48 

Marka Premier......................................................................................................................... 49 
Premier: ZABAWKI DLA DOROSŁYCH PSÓW....................................................................... 49 
Premier: ZABAWKI DLA SZCZENIĄT...................................................................................... 54 
Premier: ZABAWKI DLA KOTÓW............................................................................................. 56 
Premier: UZUPEŁNIAJĄCE PRZYSMAKI ................................................................................ 56 

Firma EasyPet: Zamówienia hurtowe ....................................................................................... 57 



KATALOG PRODUKTÓW  

 

 
 

Infolinia: 801 000 482; e-mail: biuro@easypet.com.pl     

 
Systemy elektroniczne: Podstawowe informacje 

 
 

Elektroniczne obroże treningowe są niezwykle skutecznym i efektywnym 
sposobem treningu. Należy jednak pamiętać, że używanie elektronicznych 
systemów treningowych polega na współpracy z psem i wymaga od użytkownika 
minimum wysiłku w celu wypracowania u psa pozytywnych nawyków. W 
żadnym wypadku nie powinno się stosować elektronicznych obroży 
treningowych jako sposobu tylko i wyłącznie karania psa. Odpowiednio 
użytkowane elektroniczne systemy treningowe pozwalają w stosunkowo 
krótkim czasie uzyskać doskonałe efekty szkoleniowe i dać amatorom  
psów jeszcze większą radość z ich posiadania. Trening  
z elektroniką można rozpocząć już u psów, które skończyły 6 miesięcy i znajdują 
się w dobrej kondycji fizycznej. 
 

 
Najważniejszym atutem elektronicznych systemów treningowych jest możliwość natychmiastowego reagowania na negatywne 
zachowania - dokładnie w momencie gdy mają one miejsce, przy czym nie ma konieczności niepotrzebnego ograniczania swobody 
psa gdyż wybrane systemy treningowe pozwalają na współpracę pilota z obrożą na dystansie nawet do 3.000 metrów. 
 
Obroża elektryczna znana również pod nazwą teletakt lub obroża elektroniczna występuje w trzech głównych odmianach  
w zależności od przeznaczenia: 
 

• Jako obroża treningowa  

• Jako obroża ograniczająca uporczywe szczekanie  

• Jako obroża ograniczająca dostęp pupila do wybranych miejsc w domu lub w ogrodzie 
 
Elektryczne obroże treningowe służące do celów treningowych składają się z pilota, który umożliwia zaawansowane sterowanie 
pracą  obroży na odległość i obroży współpracującej z nadajnikiem zakładanej psu. Najbardziej popularne zestawy umożliwiają 
sterowanie pracy na odległość do 200 - 600 metrów. Takie parametry pozwalają zapewnić psu wystarczającą ilość swobody  
w naturalnych warunkach tj. w otwartym terenie. Większość obroży działa na zasadzie impulsu elektrostatycznego. Zaawansowane 
zestawy treningowe dysponują zasięgiem przekraczającym nawet trzy kilometry i umożliwiają zastosowanie również do celów 
profesjonalnych takich jak szkoleniowa tresura psów, myślistwo itp. W topowych modelach pilot umożliwia obsługę większej ilości 
obroży: od dwóch do sześciu. Dobre obroże treningowe posiadają funkcję ostrzegania dźwiękowego lub ostrzegania wibracją  
i odpowiednią ilość poziomów impulsów korekcyjnych. Najwyższe modele obroży elektrycznych dysponują również programowalną 
funkcją Booster, która pozwala na szybkie wysłanie impulsu "zatrzymującego" o wyznaczonym poziomie odpowiednim dla danego 
psa. 
 
Obroże antyszczekowe występują jako obroże ograniczające uporczywe szczekanie lub wycie psa w wersjach obroży działającej na 
zasadzie impulsu elektrostatycznego, sprayu zapachowego lub sygnału ultradźwiękowego. Czasami również, obroża noszona przez 
psa, zostaje zastąpiona nadajnikiem umieszczanym w pobliżu psów, który po wykryciu szczekania emituje nieprzyjemny dla psa 
dźwięk. Najbardziej skuteczne są jednak obroże z impulsem lub obroże zapachowe. Ważną cechą dobrej obroży antyszczekowej jest 
sensor wibracji krtani, który zapobiega włączeniu obroży poprzez szczekanie innego psa, a jednocześnie pozwala ograniczyć takie 
zachowania jak warczenie lub wycie. Zaawansowane modele obroży antyszczekowych umożliwiają automatyczny dobór impulsu 
przez oprogramowanie obroży. Dodatkową cechą najbardziej profesjonalnych modeli obroży antyszczekowych, jest zastosowanie 
akumulatorków, które można naładować przez dołączony do zestawu zasilacz. Jeśli obroża będzie stosowana na zewnątrz 
pomieszczeń warto sprawdzić czy jest odporna na deszcz lub w pełni wodoodporna i wybrać obrożę zasilaną akumulatorkami lub 
specjalnymi wodoszczelnymi bateriami np. RFA-67 gdyż częsta wymiana baterii może spowodować zwiększone ryzyko zamoczenia 
obroży poprzez wyrobienie gumowej uszczelki zabezpieczającej wieczko do wymiany baterii w tańszych modelach. 
 
Niewidzialne strefy ogrodowe służą do wyznaczenia stref dostępnych i zakazanych dla pupili. Są technologicznym rozwinięciem idei 
elektrycznego pastucha stosowanego do wypasu bydła. Najczęściej są one przeznaczone dla psów, niektóre systemy zostały również 
zaprojektowane z myślą o kotach. Zestaw składa się z nadajnika i obroży zakładanej pupilowi. Kabel, który wyznacza strefy dostępne 
i zakazane dla pupila tworzy pętlę wokół nadajnika i może być niemal dowolnie rozłożony w ogrodzie. Po zbliżeniu się do kabla 
obroża wydaje ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, a jeśli to nie skutkuje, obroża wyzwala impuls elektrostatyczny zmuszający do 
opuszczenia strefy. Szerokość tych stref i odpowiedni ich układ zazwyczaj można ustawić na nadajniku jednym pokrętłem, które 
automatycznie dobiera szerokość strefy ostrzegania i strefy impulsu. 
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Większość obroży jest odpornych na działanie wody, natomiast sam nadajnik powinien być zawsze umieszczony "pod dachem". 
Wyższej klasy systemy posiadają obroże na akumulatorki, często również z inteligentnym systemem rozpoznawania odległości od 
kabla np. PAC Fence, Innotek SD2100E - dzięki czemu impuls zwiększa się stopniowo wraz ze zbliżaniem się psa do strefy chronionej. 
W celu osiągnięcia szybkich i zadowalających wyników szkolenia warto sprawdzić czy dany zestaw zawiera komplet flag 
ostrzegawczych, które umieszczone na granicy stref zakazanych znacznie przyśpieszają trening pupili. Ciekawym rozwiązaniem jest 
również ogrodzenie bezprzewodowe, które pracuje w oparciu o technologię radiową. W przypadku nadajników bezprzewodowych 
nie ma jednak możliwości dokładnego oznaczenia stref zakazanych dla psa, pozostaje za to stała strefa wokół odbiornika, która jest 
regularnym okręgiem, którego zasięg możemy ustawić. Tego typu systemy są ciekawym pomysłem, kiedy zmieniamy miejsce pobytu 
zabierając ze sobą psa. Mamy wtedy pewność, że pies nie oddali się ponad ustawioną na nadajniku odległość. 
 
Strefy domowe zapobiegają pojawianiu się pupili w miejscach, które tego nie tolerują, takich jak np. pokój dziecka, kuchnia czy 
ulubiona kanapa. Najskuteczniejsze rozwiązania do stosowania wewnątrz pomieszczeń opierają się na zasadzie zapachowych 
odstraszaczy sprayowych. Część z nich posiada detektor ruchu identyfikujący pojawienie się pupila, część natomiast wyposażona 
jest w nadajnik i odbiornik, które skutecznie rozpoznają zbliżenie się pupila do strefy zakazanej unikając działania w sytuacji, kiedy 
detektor ruchu może wzbudzić np. człowiek. Obroża uwalniając dawkę nieprzyjemnego dla psa lub kota zapachu skutecznie 
zniechęca go do zaglądania w zabezpieczone miejsca. Tresura pupila z elektronicznymi systemami treningowymi to innowacyjne 
rozwiązanie dla wszystkich osób, które chcą poświęcić czas na szkolenie swojego pupila. Przy zakupie odpowiedniego zestawu 
należy jednak wybierać sprzęt uznanych producentów i unikać okazjonalnych ofert taniego sprzętu nieznanego pochodzenia 
sprzedawanych bez odpowiednich certyfikatów CE i instrukcji w języku polskim. Wybierając sprzęt warto sprawdzić oferty kilku 
marek i dopasować system dokładnie do własnych potrzeb gdyż na rynku można wybierać obecnie z bardzo bogatej oferty kilku 
producentów, którzy swoje systemy projektują pod konkretne wymagania: duże rasy psów czy gęsta sierść i podszerstek. 
 
Lokalizatory to urządzenia pozwalające na odnalezienie czworonoga w najbliższym otoczeniu lub nawet na całym świecie. Wszystko 
zależy od tego jaką formę lokalizacji wybierzemy. Najpopularniejsze i najbardziej precyzyjne to lokalizatory GPS. Śledzić psa możesz 
wówczas siedząc przed komputerem lub poprzez telefon komórkowy. Taka forma lokalizacji jest ceniona głównie przez myśliwych, 
choć obroże GPS zyskały uznanie również wśród zwykłych właścicieli czworonogów. Jeśli jednak nie potrzebujesz tak dużego 
zasięgu, wystarczy Ci lokalizator radiowy. Pomoże on zlokalizować psa, kota czy nawet królika w najbliższym otoczeniu. Nadajniki 
lokalizatorów noszone przez zwierzęta są wodoodporne, więc mogą je nosić przez 24 godziny na dobę, w każdych warunkach. 
Warto także nadmienić, że lokalizator radiowy może być używany również do poszukiwania drobnych rzeczy takich jak klucze od 
auta. 
 
Jakość i bezpieczeństwo. Wybierając obrożę treningową sprawdź przede wszystkim czy posiada ona certyfikat CE. Na rynku pojawia 
się coraz więcej niesprawdzonych urządzeń i różnych trenażerów dla psów z rynku chińskiego. Wątpliwa jakość tych urządzeń może 
być zagrożeniem dla Twojego psa. Dodatkowym certyfikatem na który warto zwrócić uwagę jest certyfikat ECMA. Producenci, 
którzy przystąpili do tej organizacji zapewniają wysoką jakość produktów i pełne bezpieczeństwo psa noszącego obrożę 
elektroniczną. ECMA dba o najwyższą jakość produktów elektronicznych do szkolenia i tresury psów. Restrykcyjnie wprowadza też 
określone normy impulsów elektrostatycznych (ich siłę, maksymalną długość impulsu), oraz wymaga od producentów stosowania w 
urządzeniach różnych zabezpieczeń przed ich niekontrolowanym lub złym użyciem tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo 
psa pracującego  
z elektroniczną obrożą. Do organizacji ECMA przystąpili tacy producenci jak: Martin System, Innotek, Dogtra oraz  PetSafe - dzięki 
temu masz pewność, że produkty oferowane przez tych producentów są wysokiej jakości i są całkowicie bezpieczne dla Twojego 
psa.  
 
Psy dużych ras. Dobierając obrożę dla psów ras dużych warto zwrócić uwagę czy posiada ona wymienny pasek obroży umożliwiający 
zastosowanie własnego paska dla psów o bardzo dużym obwodzie szyi. Z naszego doświadczenia możemy polecić następujące 
modele sprawdzone przy psach dużych i bardzo dużych: 
 
Obroże antyszczekowe: 
 

• SportDOG NoBark 18, 

• SportDOG NoBark 10R, 

• Dogtra Yapper Stopper 300, 

• Dogtra Yapper Stopper 500, 

• Num`axes Canicalm Premium. 
 
Obroże treningowe: 
 

• PetSafe 100M Trainer duże psy, 

• PetSafe 900M Trainer, 

• SportDOG – wszystkie modele, 

• Dogtra – wszystkie modele, 



KATALOG PRODUKTÓW  

 

 
 

Infolinia: 801 000 482; e-mail: biuro@easypet.com.pl     

• PAC serii DXT I EXT, 

• Num`axes Canicom 800 

• Num`axes Canicom 1500 

• Num`axes Canicom 1500 Pro 
 
 
Systemy ogrodzeń: 
 

• PetSafe ogrodzenie Radio Fence dla dużych psów, 

• PetSafe ogrodzenie In-Ground Stubborn Dog, 

• Dogtra Fence 3000 GOLD, 
 
Psy małych ras. Dobierając obrożę dla psów małych ras należy zwrócić uwagę koniecznie na wielkość i wagę takiej obroży. Również 
parametry impulsu korekcyjnego powinny być dostosowane do małych i wrażliwych czworonogów. Oto proponowane modele dla 
małych psów : 
 
Obroże antyszczekowe: 
 

• PetSafe Anti-Bark dla małych psów (od wagi 2.7 kg), 

• PetSafe Bark Control Collar (od wagi 3.6 kg), 

• PetSafe Sonic Bark Control (od wagi 2.7 kg), 

• Innotek Spray Bark Control Collar Mini (od wagi 2.7 kg), 

• Num`axes IKI Sonic (od wagi 3.6 kg), 

• Num`axes IKI Voice (od wagi 3.6 kg), 

• Num`axes Canicalm (od wagi 3.6 kg), 
 
Obroże treningowe: 
 

• PetSafe 100M Trainer małe psy (od wagi 3.6 kg), 

• PetSafe 350M Trainer małe psy (od wagi 3.6 kg), 

• Dogtra 410 NCP (od wagi 3.6 kg), 

• Innotek FS-15E (od wagi 3.6 kg), 

• Num`axes EasyDog Soft lub EasyDog Pulse (od wagi 3.6 kg), 

• Num`axes Canicom 200 (od wagi 3.6 kg), 
 
Systemy ogrodzeń: 
 

• PetSafe ogrodzenie Radio Fence dla małych psów (od wagi 3.6 kg), 

• PetSafe ogrodzenie In-Ground Premium (od wagi 3.6 kg), 

• Innotek HF-25WE (od wagi 3.6 kg), 

• Num`axes Canifugue (od wagi 3.6 kg), 

• Num`axes Canifugue PRO (od wagi 3.6 kg), 
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Systemy ogrodze ń: Instalacja i u żytkowanie 
 

Pies niszczy rośliny? Skacze na ogrodzenie? Wymyka się do sąsiadów? A może zanieczyszcza oczko wodne lub uwielbia wylegiwać 
się w piaskownicy? Znalazłeś rozwiązanie Swoich problemów! 

Systemy typu niewidzialne ogrodzenie ogrodowe można zastosować w przypadku kiedy 
chcemy ograniczyć obszar dostępny dla psa w ogrodzie, lub utrzymywać go wewnątrz 
dowolnie ustalonej strefy ograniczonej jedynie poprzez naszą fantazję odnośnie ułożenia 
przewodu według własnych potrzeb. Najbardziej popularne zestawy niewidzialnych 
ogrodzeń składają się z: 

• Nadajnika umieszczonego zwykle w garażu, niekiedy zaś w altanie lub w 
pomieszczeniu gospodarczym  

• Przewodu który wyznacza strefę zakazaną dla psa  

• Obroży z odbiornikiem dla psa lub kota  

Po uruchomieniu systemu określasz na nadajniku szerokość strefy ostrzegawczej i zakazanej dla psa, która zacznie działać wzdłuż 
całego przewodu umieszczonego w ogrodzie. Pies zbliżając się do przewodu usłyszy ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Jeśli się nie 
wycofa, obroża skarci go impulsem elektrostatycznym, którego siłę możesz ustawić w obroży.  

Montaż niewidzialnego ogrodzenia nie przekracza 30 minut. Nie wymaga praktycznie żadnych narzędzi i wysiłku fizycznego ! Kabel 
antenowy ograniczający strefę dostępną dla psa układamy zazwyczaj bezpośrednio na ziemi, możemy go jednak również zakopać, 
przykryć korą lub wpleść w ogrodzenie. Kabel jest zaizolowany, zaś napięcie w kablu nie przekracza 12 V praktycznie więc nie ma 
niebezpieczeństwa w przypadku przypadkowego przerwania przewodu. Trasę ułożenia przewodu warto wcześniej rozrysować i 
określić jego długość, tak aby zaopatrzyć się w odpowiednią jego ilość, choć istnieje oczywiście możliwość dokupienia go później. 
Kabel można łączyć i wydłużać. Układając kabel możemy dowolnie kształtować jego trasę, dokładnie według własnych potrzeb i 
specyfiki danego ogrodu - ograniczając dostęp psa do miejsc w których nie chcemy jego obecności, takich jak na przykład rabaty 
kwiatowe, skupiska iglaków, piaskownica, oczko wodne i inne wrażliwe na zabawy naszego pupila miejsca.  

Układając przewód antenowy należy jedynie pamiętać by wychodząc z odbiornika tworzył pętlę tzn. musi on wrócić do miejsca skąd 
zaczniemy wyznaczać nasze ogrodzenie. Różnorodność terenu nie stanowi problemu - niewidzialne ogrodzenie możemy zastosować 
na terenie płaskim, usianym pagórkami lub pośród drzew i krzewów.  

Przykłady instalacji.  

Na ilustracji znajdującej się po lewej stronie teren zabezpieczony jest przed ucieczką 
pupila z każdej strony domu. Dodatkowo zabezpieczone grupy rośli w prawym dolnym 
rogu i oczko wodne w lewym górnym rogu bez możliwości zbliżenia się psa do rogów 
działki w tych miejscach.   

Na ilustracji znajdującej się po prawej stronie 
pokazujemy możliwość stworzenia tzw. 
dodatkowej strefy niedostępnej dla pupila. 
Nadajnik umieszczony w domu (piwnica, garaż 
itp.). Teren zabezpieczony przed ucieczką 
pupila z każdej strony domu. Zabezpieczone 
grupy roślin w prawym dolnym rogu bez 

możliwości zbliżenia się psa do rogu działki w tym miejscu. W lewym górnym rogu 
dodatkowo stworzona wyspa zabezpieczająca oczko wodne, ale tu pies może przebiegać 
nad splecionym kablem pomiędzy oczkiem a ogrodzeniem posesji. 
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Po prawej stronie znajduje się przykład rozłożenia kabla w przypadku zabudowy np. 
szeregowej kiedy tylna część działki nie jest możliwa do ogrodzenia. Nadajnik 
umieszczony w domu (piwnica, garaż itp.). Teren zabezpieczony przed ucieczką pupila 
z trzech stron domu. Należy zwrócić uwagę, aby kable leżały koło siebie w odległości nie 
mniejszej niż 1.5 metra. W przejściu do bramy posesji kabel częściowo ułożony 
bezpośrednio pod kostką (w niektórych przypadkach można również użyć przepustu pod 

kostką lub peszla ochronnego.) 
 
 
Na lewym obrazku znajduje się system 
ogrodzenia, który zabezpiecza przed 
ucieczkami wyłącznie front posesji (brama, 
furtka). Dzięki spleceniu kabla między domem, a frontowym ogrodzeniem pies może 
swobodnie poruszać się po całej posesji. 
 
 
Pełne możliwości organizacji życia pupila w ogrodzie znajdziesz na obrazku obok, po 
lewej stronie. Cała działka zabezpieczona przed ucieczkami. Zarówno oczko wodne jak i 
rabata kwiatowa są chronione systemem, ale dzięki spleceniu kabla pomiędzy 
ogrodzeniem, a tymi wrażliwymi na obecność psa miejscami w ogrodzie, pupil może 
swobodnie poruszać się wzdłuż ogrodzenia po całej jego długości, ale bez możliwości 
opuszczenia ogrodu.  
 

W przypadku kiedy pojawia się potrzeba 
ograniczenia dostępu psa do tzw. 
wysepek wystarczy spleść kabel, który do 
nich dochodzi, tak aby w miejscu splecenia 
stał się on nieaktywny i umożliwiał 
swobodne przemieszczanie się psa. W 

przypadku kiedy chcemy ogrodzić tylko część ogrodu układając kabel należy pamiętać by 
odległość pomiędzy pierwszą i drugą linią kabla nie była mniejsza niż 1.5 metra tak aby 
nie zakłócać jego działania. Jeśli chcesz aby strefa przez którą przebiega kabel stała się 
nieaktywna, a nie chcesz korzystać z opcji splecenia kabla, możesz również kabel zakopać 
na około 1.5 metra w ziemi zgodnie z rysunkiem po prawej stronie. 

Możesz też umieścić kabel nad ziemią na tej samej wysokości (150 cm), która spowoduje 
że kabel będzie na pewnym odcinku 
nieaktywny dla psa i umożliwi mu np. wyjście 
przez furtkę.  

Jeśli tworzysz układ kabla w którym przewody 
mają leżeć koło siebie w odległości nie 
mniejszej niż 1.5 metra i chcesz maksymalnie 
zawęzić miejsce w których działać będą strefy 
możesz spróbować ułożyć kabel na 
ogrodzeniu układając go tak by jedna jego 
nitka biegła dołem, a druga górą ogrodzenia. 

Pamiętaj również, że w rogach działki należy układać kabel po łukach, unikając łamania go pod kątem prostym co może 
niepotrzebnie zakłócać szerokość stref w takich miejscach. 

Jak widzisz możliwości ułożenia kabla i chronienia dowolnie określonych stref w Twoim ogrodzie są ... praktycznie 
nieograniczone ! 
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Wszystko zależy tylko od Twojej inwencji i zmieniających się potrzeb. Dzięki możliwości wydłużania kabla możesz na bieżąco 
rozbudowywać system dodając z czasem kolejne strefy takie jak np. nowe rabaty kwiatowe, powiększające się oczko wodne czy 
piaskownica dla dziecka.  

Jeśli zakładasz, że Twój system będzie się z czasem rozwijał zwróć szczególną uwagę na fakt czy dane ogrodzenie pozwala na 
wydłużanie przewodu antenowego kablem o tych samych parametrach, który znajduje się w zestawie "startowym" tak aby w 
przypadku chęci rozbudowy systemu nie spotkać się z koniecznością wymiany całego przewodu na dłuższy. 

Posiadanie dwóch lub więcej psów nie stanowi problemu. Możesz dla każdego z nich dokupić dodatkową obrożę. Niektóre systemy 
posiadają również możliwość zastosowania obroży zaprojektowanych specjalnie dla kotów.  

W bardziej zaawansowanych systemach znajdziesz: 

• obroże zaprojektowane specjalnie dla małych bądź dużych psów 

• komplet flag ostrzegawczych które ułatwiają trening 

• możliwość ładowania obroży (wyposażonych w akumulatorki) 

• automatyczną regulację proporcji strefy  ostrzegania i impulsu za pomocą jednego pokrętła 

• ostrzeganie o przerwanej pętli przewodu  

• "przypominacz" o ładowaniu obroży w wyznaczonych cyklach czasu 

• awaryjne podtrzymanie pracy całego systemu ogrodzenia w przypadku braku zasilania 

• wyświetlacz szerokości stref na nadajniku. 

W ofercie posiadamy również niewidzialne ogrodzenie dla kotów, ogrodzenia bezprzewodowe i systemy ogrodzeń połączone z 
klasyczną obrożą treningową.  

Pamiętaj:  
 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie instalacji czy wyboru systemu ogrodzenia najlepiej dopasowanego do 
Twojego psa zapytaj naszego konsultanta, który zawsze chętnie udzieli Ci fachowej porady. 
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Systemy ogrodze ń: Trening pupila 
 

 
Flagi ostrzegawcze 
 
Przed tresurą psa lub kota rozmieść flagi ostrzegawcze załączone 
do kompletu niewidzialnego ogrodzenia (w tańszych modelach 
niewidzialnego ogrodzenia flagi mogą nie występować. Postaraj się 
wtedy np. o kijki i na ich końcach zawiąż wstążki). Dzięki nim 
tresura będzie bardziej skuteczna. 
 
Rozmieszczenie flag. 
 
Postaraj się aby flagi były umieszczone na początku strefy 
ostrzegawczej (rysunek). Dzięki flagom pies lub kot będzie widział 
granice do których będzie mógł dochodzić. Ponadto przekażemy 
tym samym naszym pupilom, że coś w naszym ogrodzie się 
zmieniło i miejsca, które kiedyś były dostępne przed 
zastosowaniem niewidzialnego ogrodzenia, teraz są zakazane. Flagi 
po okresie szkolenia można usunąć z gruntu i zachować do 
przyszłego użytku. 

 
 
 
Szkolenie pupila z systemem niewidzialnego ogrodzenia: 
 
Z uwagi na różnorodność modeli niewidzialnego ogrodzenia oraz indywidualny charakter zwierząt niektóre etapy szkolenia mogą 
potrwać krócej lub wydłużą się w czasie. Z praktyki wiemy jednak, że program szkolenia często jest przyswajany przez psa lub kota w 
krótszym okresie (od 2 do 7 dni). 
 
 
Dzień 1- 4 (czas trwania szkolenia ok. 10-15 min. dziennie) 
 
Po wyznaczeniu flagami strefy ostrzegawczej, przystępujemy do zapoznania 
pupila z systemem i pokazaniu mu w trakcie szkolenia, że niektóre strefy są w 
tej chwili dla niego niedostępne. Aby ułatwić tresurę, zakładamy psu lub kotu 
smycz (oprócz elektronicznej obroży systemu niewidzialnego ogrodzenia) i 
spacerujemy w obrębie strefy wolnej, co jakiś czas pozwalając pupilowi wejść w 
strefę ostrzegawczą oraz korekcyjną (rysunek). 
 
Po wejściu naszego pupila w strefę ostrzegawczą i później korekcyjną 
(pozwólmy psu otrzymać impuls korekcyjny przez ok. 2-3 sek.), wydajmy 
komendę powrotu na którą pupil reaguje jak np.: Nie wolno, Wróć, Do nogi. 
Prosimy nie zapomnieć o tym, aby po powrocie do właściciela pochwalić psa 
lub kota za prawidłowe wykonanie komendy. Skutkuje to szybszą tresurą. 
 
 
Spacer z pupilem (wchodząc co jakiś czas w strefy zakazane) powtarzamy na całym odcinku rozłożonego przewodu antenowego 
należącego do systemu niewidzialne ogrodzenie (rysunek). Ten etap szkolenia pozwoli pupilowi poznać teren, który obecnie jest 
dostępny oraz poznać granice terenu, którego odwiedzać nie może.  
 
 
Dzień 5 – 8 (czas trwania szkolenia ok. 10-15 min. dziennie) 
 
Zabawy z pupilem w pobliżu stref zakazanych to kolejny etap szkolenia mający utrwalić czworonogowi granice stref podczas 
swobodnych zachowań.  Stosując nadal kroki szkoleniowe z pierwszych 4 dni treningu dołączamy także szkolenie zabawą bez 
smyczy. Postarajmy się aby np. piłka, którą się bawisz z pupilem wpadła w strefę korekcyjną. Jeżeli pupil pobiegnie do piłki pozwól 
mu przez 2-3 sekundy otrzymać impuls w strefie korekcyjnej, po czym natychmiast go przywołaj znaną mu komendą. Pamiętaj, aby 
po powrocie do Ciebie pochwalić psa lub kota za prawidłowe wykonanie wydanej komendy. 
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Dzień 9 – 14 (czas trwania szkolenia ok. 10-15 min. dziennie) 
 
Na tym etapie szkolenia pozwalamy pupilowi na swobodne bieganie 
podczas naszej obecności. Postarajmy się także o dodatkowe atrakcje 
dla pupila takie jak zabawy z nim ulubionymi zabawkami jak piłka, kostki 
itp. Nadal jednak korygujmy komendami jego zachowanie w przypadku 
zamiaru opuszczenia strefy dla niego dostępnej. 
 
 
Ostatni etap szkolenia 
 
W przypadku kiedy uważamy, że nasz pupil przeszedł szkolenie i 
przestrzega nowych zasad, możemy pozwolić naszemu czworonogowi 
biegać bez naszej obecności (ale obserwujmy jego zachowanie np. z 
okna). Jeżeli pies lub kot nie wchodzi w strefy zakazane możemy 
wyciągnąć flagi z gruntu i cieszyć się pięknym i bezpiecznym ogrodem. 
 

 
Zapraszamy też do obejrzenie filmu instruktażowego, zamieszczonego na YouTube, który pokazuje jak można jeszcze szkolić psa, by 
efekty były trwałe.  
 
 
 

Obro że elektroniczne: Trening pupila 
 
 
Okres wprowadzający można rozpocząć już u młodego psa w wieku powyżej 6 miesięcy, po ukończeniu szkolenia podstawowego. 
Nie należy zakładać obroży odbiorczej zwierzęciu, którego stan zdrowia jest słaby (problemy z sercem, epilepsja itp.) lub psu, który 
ma problemy behawioralne. Pies musi przyzwyczaić się do noszenia obroży. Załóż mu ją na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.  W 
ciągu kilku pierwszych dni szkolenia bądź w stałym kontakcie wzrokowym z psem tak aby dokładnie dopasować charakterystykę 
pracy obroży do jego temperamentu. 
 

• Ważnym warunkiem do stosowania obroży treningowej jest podstawowa wiedza osoby trenującej w zakresie tresury psów.  

• Jeżeli nie posiadasz takiej wiedzy, zalecamy zwrócenie się do któregoś ośrodka treningowego, klubu kynologicznego lub szkoły 
dla psów, gdzie możesz  nauczyć się podstaw porozumiewania się ze swoim psem.  

• Obrożę można zacząć zakładać 6-miesięcznym szczeniętom, które przeszły już podstawowe szkolenie w zakresie "SIAD!", 
"LEŻEĆ!", "ZOSTAŃ!" lub przynajmniej "FE!", „NIE WOLNO!“.  

• Spełnienia tych poleceń wymagaj od psa równocześnie z sygnałem dźwiękowym z obroży treningowej aby pies zrozumiał 
związek pomiędzy nimi. 

• Za spełnione polecenie powinien on zawsze otrzymać nagrodę lub przynajmniej pochwałę, tak aby pies chętnie spełniał Twoje 
polecenia i wzrastała w nim chęć sprawienia Ci radości. 

• Nie wolno traktować spełnionego polecenia jako rzecz oczywistą i karać tylko nieposłuszeństwo – pies szybko straciłby 
zainteresowanie Tobą i treningiem. 

• Jeżeli nie masz pewności, że Twój pies przybiegnie na zawołanie, rozpocznij szkolenie np. w ogrodzie.  

• Twój pies będzie musiał przyzwyczaić się do obroży, pozwól psu przez kilka dni nosić obrożę, ale nie używaj jej, aby zaraz na 
początku nie przegapił związku między jej założeniem a działaniem. 

• Pozytywne i skuteczne szkolenie wymaga czasu: nie spiesz się!  

• Wybierz znany teren lub miejsce, do którego pies jest przyzwyczajony. Wybierz właściwą chwilę do wciśnięcia przycisku; 
dokładnie w momencie, kiedy Twój pies robi coś niedozwolonego.  
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Edukacyjne zabawki dla psów 

 
 

Chyba każdy pies ma co najmniej jedną zabawkę, która pomaga mu zabijać nudę, gdy 
pozostaje sam w domu. Warto jednak psom dostarczać takie zabawki, które pozwalają na 
dodatkowe profity, takie jak nauka nowych rzeczy bądź zadbane zęby i dziąsła. Dzięki 
stosowaniu zabawek napełnianych przysmakami kształtujemy charakter naszego pupila. 
Dodatkowo nagradzany za zabawę określonym przedmiotem, pies nie będzie zbliżał się 
do ulubionych mebli czy innych cennych dla nas rzeczy, które stanowią dla większości 
czworonogów rewelacyjny gryzak zabijający nudę.  
 
Zabawki z przysmakami powinny być także dobrane odpowiednio do wielkości psa jak i 
jego wieku. Zabawki przeznaczone dla szczeniąt powinny być wykonane z 
delikatniejszych materiałów niż te przeznaczone dla psów dorosłych. Uszkodzenie 
mleczaków poprzez zbyt twarde zabawki, może skutkować w przyszłości krzywym 
zgryzem psa, a w efekcie problemami z uzębieniem, pojawieniem się kamienia czy 
próchnicy.  

 
Dlatego warto zadbać aby zapewnić psu zabawki wysokie gatunkowo, które zajmując go zabawą od najmłodszego wieku będą 
kształtowały również jego charakter. Zabawki Premier dla szczeniąt występują w 3 rozmiarach. Dzięki temu można dobrać 
indywidualnie zabawkę do pupila. Zabawki Premier dla psów dorosłych w zależności od modelu występują w dwóch, trzech lub 
czterech rozmiarach. Dobór odpowiedniej wielkości zabawki jest bardzo ważny. Jeśli zabawka będzie zbyt duża i psu będzie trudno 
się nią bawić, to najzwyczajniej zniechęci się do niej. Natomiast jeśli zabawka będzie zbyt mała, to pies może bardzo szybko ją 
zniszczyć. Dzięki szerokiej ofercie rozmiarów zabawek marki Premier bez problemu znajdziesz zabawkę dla bardzo szerokiej gamy 
psów. 
 
Dla wygody psa zabawki Premier napełniane przysmakami posiadają w wielu wersjach możliwość wyregulowania otworu poprzez 
który przysmaki wypadają. Dzięki temu możemy dostosować zabawkę także do poziomu zwinności swojego czworonoga. Jeśli 
zostawimy większy otwór poprzez który mają wypadać przysmaki to pies szybciej zrozumie o co chodzi w zabawie z tego typu 
zabawką.  
 
Oferta zabawek marki Premier obejmuje także specjalne kości dentystyczne wyposażone w naprzemienne pierścienie: z gumowymi 
wypustkami (do masowania dziąseł), ze sztywną szczotką (do czyszczenia zębów) oraz pierścienie, które stanowią przysmak dla psa i 
zachęcają do gryzienia i żucia zabawki. 
 
Zabawki Premier to także zabawki, które nie są napełniane przysmakami. To między innymi ulepszone wersje uwielbianych przez 
psy zabawek pluszowych. Seria Pogo Plush to zabawki pokryte miękkim, imitującym wełnę pluszem, wyposażone w giętki szkielet 
zapobiegającym odkształceniom. A co za tym idzie trudniej jest rozszarpać naszemu czworonogowi taką zabawkę. Piłki z tej serii 
wyposażone są także w zabawne piszczałki, które zachęcają do naciskania i przygryzania jej w różnych miejscach. 
 
Edukacyjne zabawki Premier to także oferta dla „kociarzy” i ich podopiecznych. Zabawki dla kotów tej marki mogą być również 
napełniane ulubionymi ciasteczkami kota. A do zadań pupila należy wymyślenie sposobu w jaki można by było wydobyć je z wnętrza 
zabawki.  
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Marka Num`axes 
 
Oferta marki Num`axes obejmuje przede wszystkim obroże szkoleniowe do 
tresury psów. Są to obroże antyszczekowe, obroże treningowe, niewidoczne 
ogrodzenia oraz innowacyjne urządzenia jakimi są kamerki dla kotów i psów. 
 
Num`axes oferuje także pomocnicze narzędzia do tresury psów myśliwskich 
takie jak ptasie wyrzutnie czy tez obroże na polowania czyli lokalizujące. 

 
 
 
 

Num`axes: OBRO ŻE ANTYSZCZEKOWE 
 
Wśród obroży antyszczekowych marki Num`axes znajdziemy obroże zapachowe, ultradźwiękowe oraz najbardziej popularne 
obroże, które do korekty stosują impulsy elektrostatyczne. Nowością w ofercie tej marki jest obroża, która może reagować na 
szczekanie psa nagraną przez właściciela komendą głosową.  

 
Obroża antyszczekowa – ultradźwiękowa IKI Sonic. Numer katalogowy: PFABOSON002 
 
Antyszczekowa obroża IKI Sonic działa w oparciu o ultradźwięki, czyli dźwięki o częstotliwościach 
nieprzyjemnych dla psów. Obroża wykrywa szczekanie poprzez czujnik wibracji krtani.  
 
Obroża zasilana jest baterią CR2450. W zestawie bateria. Pasek o długości 64 cm. W komplecie dwie nasadki 
do czujnika wibracji krtani. Waga obroży: 52 g. 
 

 
NOWOŚĆ : Obroża antyszczekowa – dźwiękowo-głosowa IKI Voice. Numer katalogowy: PFABOVOC002 
 
Rewolucyjny typ obroży antyszczekowej – obroża wydaje komendę głosową w momencie szczekania psa. 
Komendę głosową nagrywa właściciel psa. Dodatkowo obroża może reagować również dźwiękiem 
akustycznym i wibracją. 
 
W zestawie bateria CR2450. Pasek obroży regulowany w zakresie od 15 do 55 cm. Waga obroży: 56 g. 
 
 

Elektroniczna obroża antyszczekowa IKI Pulse. Numer katalogowy: PFABOSTI009 
 
Działanie tej obroży opiera się na impulsach korekcyjnych. Obroża posiada 7 trybów pracy – 3 dla mniejszych i 
łagodnych psów, 3 dla większych psów oraz jeden program z samym ostrzeganiem dźwiękowym. 
 
Waga obroży: 88g. Regulacja paska obroży: od 17 do 55 cm. 7 programów pracy. Włącznik/wyłącznik 
magnetyczny. Zasilanie poprzez doładowywany akumulatorek. 
 

 
Canicalm Spray – zapach lawendowy. Numer katalogowy: PFABOSPR007 
 
Obroża wykrywa szczekanie psa poprzez wbudowany detektor dźwięku. W odpowiedzi, obroża wypuszcza 
dawkę zapachu lawendowego, który jest przez psy bardzo nie lubiany. 
 
Waga obroży: 42g. Regulacja paska obroży: od 15 do 55 cm. Jedno uzupełnienie zasobnika sprayu wystarcza 
na 25 dawek.  
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NOWOŚĆ : Canicalm First – obroża antyszczekowa dla małych psów. Numer katalogowy: PFABOSTI020 
 
Obroża antyszczekowa Canicalm First posiada czujnik wibracji krtani, który doskonale identyfikuje szczekanie 
psa. Wstępnie obroża emituje sygnał ostrzegawczy, a następnie podaje impuls korekcyjny. 
 
Waga obroży: 65g. Regulacja paska obroży: od 17 do 55 cm. Obroża zasilana na baterię CR2. Obroża posiada 
ostrzeżenie dźwiękowe i dwa rodzaje impulsu, które obroża stosuje automatycznie.  

 
 
Canicalm – elektroniczna obroża antyszczekowa. Numer katalogowy: PFABOSTI001 
 
Detekcja szczekania w tym modelu obroży odbywa się poprzez czujnik wibracji krtani w elektrodzie. 
Wstępnie obroża emituje sygnał ostrzegawczy, a następnie podaje impuls korekcyjny. 
 
Waga obroży: 92g. Regulacja paska obroży: od 20 do 67 cm. Obroża zasilana na baterię CR2. Regulacja 
czułości czujnika wibracji krtani.  

 
 
Canicalm Premium – obroża antyszczekowa dla większych psów. Numer katalogowy: PFABOSTI003 
 
Obroża posiada 4 programy pracy (jeden program z samym ostrzeżeniem dźwiękowym), gdzie ostatni 
przeznaczony jest dla dużych psów.  
 
Waga obroży: 70g. Regulacja paska obroży: od 20 do 55 cm. Obroża zasilana na baterię CR2. Regulacja 
trybów pracy oraz czułości czujnika wibracji krtani. 
 
 
 

Num`axes: NIEWIDOCZNE OGRODZENIA 
 
Niewidoczne ogrodzenia marki Num`axes dedykowane są psom małych ras jak i tych większych. Systemy tej marki mogą być 
rozbudowywane nawet do 2.000 metrów, przy czym należy stosować grubsze przewody antenowe. Każda z obroży 
elektronicznych Canifugue posiada 8 trybów pracy, które można indywidualnie dostosować do temperamentu psa.. Elektryczne 
pastuchy Num`axes wyróżnia możliwość zaprogramowania małej strefy korekcyjnej wynoszącej już 30 cm.   

 
 
Canifugue – niewidoczne ogrodzenie. Numer katalogowy: PFFUGFIL001 
 
Niewidoczne ogrodzenie Canifugue można rozbudować nawet do 2.000 metrów. Obroża elektroniczna dla 
psa wyposażona w 8 trybów pracy.  
 
Ostrzeżenie dźwiękowe przed impulsem. Regulacja strefy ostrzegawczej w zakresie od 0,4m do 6m. Regulacja 
strefy korekcyjnej od 0,3m do 1,5m. Obroża zasilana na baterię CR2. 
 
 
Canifugue PRO – niewidoczne ogrodzenie. Nadajnik z ekranem LCD. Numer katalogowy: PFFUGFIL004 
 
Obroża elektroniczna dla psa wyposażona w 8 trybów pracy oraz włącznik/wyłącznik magnetyczny. 
Maksymalna rozbudowa zestawu do 2.000 metrów przewodu. Nadajnik z czytelnym wyświetlaczem LCD. 
 
Ostrzeżenie dźwiękowe przed impulsem. Regulacja strefy ostrzegawczej w zakresie od 0,4m do 6m. Regulacja 
strefy korekcyjnej od 0,3m do 1,5m. Obroża zasilana na doładowywany akumulatorek. W zestawie 
ładowarka. 
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Num`axes: OBRO ŻE TRENINGOWE 
 
Elektroniczne obroże treningowe marki Num`axes to zarówno modele do amatorskiej tresury jak i systemy dedykowane 
myśliwym oraz profesjonalistom. Szeroka oferta w zakresie tego rodzaju obroży obejmuje także treningowe obroże z 
zastosowaniem samych wibracji – bez użycia impulsu korekcyjnego. Profesjonalne systemy z serii PRO to przede wszystkim 
funkcjonalny pilot, który umożliwia sterowanie lokalizującą obrożą dźwiękową Beeper Locator czy ptasią wyrzutnią Canifly.   

 
NOWOŚĆ : Obroża treningowa EasyDog Soft – bez impulsów. Numer katalogowy: PFDRESTI095 
 
Treningowa obroża przeznaczona dla psów chorych lub wrażliwych. Obroża do korekty zachowania psa używa 
dwóch rodzajów wibracji – długiej lub krótkiej. Do dyspozycji także ostrzeżenie dźwiękowe.  
 
2 rodzaje wibracji. Podświetlenie obroży po zmroku. Dźwięk ostrzegawczy. Zasięg do 200 metrów. Waga 
obroży: 75 gram. Regulacja paska obroży od 20 do 50 cm. 
 
 

NOWOŚĆ : Obroża treningowa EasyDog Pulse. Numer katalogowy: PFDRESTI096 
 
Obroża treningowa o zasięgu do 200 metrów. Wyposażona w podświetlenie odbiornika obroży po zmroku. 
Polecana dla mniejszych i średnich psów.  
 
Podświetlenie obroży po zmroku. Dźwięk ostrzegawczy + wibracja ostrzegawcza. Zasięg do 200 metrów. 
Waga obroży: 75 gram. Regulacja paska obroży od 20 do 50 cm. 5 poziomów impulsów.  
 
 

Obroża treningowa Canicom 200 First. Numer katalogowy: PFDRESTI014 
 
Prosty model obroży treningowej o zasięgu do 200 metrów. Regulacja poziomu impulsu regulowana w 5 
natężeniach. Dźwięk ostrzegawczy w obroży. 
 
Włącznik magnetyczny. Dźwięk ostrzegawczy. Zasięg do 200 metrów. Waga obroży: 75 gram. Regulacja paska 
obroży od 20 do 50 cm. 5 poziomów impulsów. Wymienne elektrody. 
 
 
Obroża treningowa Canicom 200. Numer katalogowy: PFDRESTI010 
 
Zaawansowane funkcje w małym pilocie. Obroża dysponuje zasięgiem do 200 metrów. Impulsy korekcyjne 
regulowane w 9 zakresach. Funkcja impulsów długich i krótkich. 
 
Włącznik magnetyczny. Dźwięk ostrzegawczy. Zasięg do 200 metrów. Waga obroży: 75 gram. Regulacja paska 
obroży od 20 do 50 cm. 9 poziomów impulsów. Wymienne elektrody. Wyświetlacz LCD w pilocie. 
 
 
NOWOŚĆ : Obroża treningowa Canicom 300. Numer katalogowy: PFDRESTI097 
 
Model elektronicznej obroży o zasięgu do 300 metrów. Zasilanie obroży i pilota na baterie. Wyświetlacz LCD 
w pilocie. Funkcja Booster oraz 12 poziomów impulsów długich i krótkich. 
 
Włącznik magnetyczny. Dźwięk ostrzegawczy. Zasięg do 300 metrów. Waga obroży: 75 gram. Regulacja 
paska obroży do 20 do 50 cm. 12 poziomów impulsów. Wymienne elektrody. Wyświetlacz LCD w pilocie. 
 
 
Obroża treningowa Canicom 500. Numer katalogowy: PFDRESTI041 
 
Zaawansowane funkcje w małym pilocie. Obroża dysponuje zasięgiem do 500 metrów. Impulsy korekcyjne 
regulowane w 15 zakresach. Ostrzeganie dźwiękowe przed impulsem. 
 
Włącznik magnetyczny. Dźwięk ostrzegawczy. Zasięg do 500 metrów. Waga obroży: 75 gram. Regulacja paska 
obroży do 20 do 50 cm. 15 poziomów impulsów. Wymienne elektrody. Wyświetlacz LCD w pilocie. 
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Obroża treningowa Canicom 500 Pro. Numer katalogowy: PFDRESTI088 
 
Technologicznie zaawansowany model elektronicznej obroży. Można za pomocą pilota sterować również 
obrożą dźwiękową Beeper Locator. Dodatkowa funkcja Booster 
 
Włącznik magnetyczny. Dźwięk ostrzegawczy. Zasięg do 500 metrów. Waga obroży: 75 gram. Regulacja 
paska obroży do 20 do 50 cm. 15 poziomów impulsów. Wymienne elektrody. Wyświetlacz LCD w pilocie. 
 
 
Canicom 800 – treningowa obroża elektroniczna. Numer katalogowy: PFDRESTI016 
 
Możliwość zastosowania dodatkowej obroży dla drugiego psa. Pilot umożliwia tresurę w zasięgu do 800 
metrów. Impulsy ciągłe i krótkie regulowane w 15 natężeniach. 
 
Włącznik magnetyczny. Dźwięk ostrzegawczy. Zasięg do 800 metrów. Waga obroży: 75 gram. Regulacja 
paska obroży od 20 do 50 cm. 15 poziomów impulsów. Wymienne elektrody. Wyświetlacz LCD w pilocie. 
 
 
Elektroniczna obroża Canicom 1500. Numer katalogowy: PFDRESTI020 
 
W pełni profesjonalny zestaw do tresury psów. Polecany także myśliwym. Zasięg do 1.500 metrów i 
możliwość komunikacji nawet z 4 obrożami elektronicznymi. Funkcja Booster. 
 
Włącznik magnetyczny. Dźwięk ostrzegawczy. Zasięg do 1.500 metrów. Waga obroży: 75 gram. Regulacja 
paska obroży od 20 do 50 cm. 18 poziomów impulsów. Wymienne elektrody. Wyświetlacz LCD w pilocie. 
 
 
Profesjonalny zestaw Canicom 1500 Pro dla myśliwych. Numer katalogowy: PFDRESTI024 
 
Zaawansowany nadajnik, który umożliwia sterowanie obrożą elektroniczną, ptasią wyrzutnią oraz obrożą 
dźwiękową Beeper Locator. Można również kontrolować dwie obroże Canicom jednocześnie.  
 
Włącznik magnetyczny. Dźwięk ostrzegawczy. Zasięg do 1.500 metrów. Waga obroży: 75 gram. Regulacja 
paska obroży od 20 do 50 cm. 18 poziomów impulsów. Wymienne elektrody. Wyświetlacz LCD w pilocie. 

 
 

 
Num`axes: KAMERY DLA PSÓW I KOTÓW 

 
Zdecydowana nowość na rynku zoologicznym – kamery dla psów i kotów. Specjalnie zaprojektowana kamera dla psów może 
nagrywać film trwający nawet dwie i pół godziny. Film powstały w ten sposób, można obejrzeć na własnym komputerze i co 
najważniejsze – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, które najczęściej jest wymagane przy tego typu 
urządzeniach. 

 
 

NOWOŚĆ : Mała kamerka do obroży – Eyenimal. Numer katalogowy: NGCOLCAM001 
 
Znakomity gadżet dla osób interesujących się ścieżkami swoich pupili. Kamerka pozwala na nagranie 2,5 
godzinnego filmu, który potem można obejrzeć na własnym komputerze. 
 
Ładowanie poprzez port USB – kabel w zestawie. Pamięć wewnętrzna 8 GB. Format nagrywania – AVI. Waga 
kamery – 35 gram. W zestawie specjalny klips do mocowania przy obroży psa lub kota.  
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Num`axes: LOKALIZATORY RADIOWE 
 
Lokalizatory radiowe pomagają odnaleźć zwierzaki zarówno na mniejszych dystansach jak i na dużych. W ofercie marki Num`axes 
znajdują się również specjalne lokalizatory radiowe umożliwiające odnalezienie psa, kota czy innego zwierzaka domowego 
takiego jak fretka w podziemnej norze. W szerokiej ofercie znajduje się też profesjonalny lokalizator radiowy o zasięgu do 10 km. 
 
 

Ferret Finder 3 – lokalizator radiowy dla małych zwierząt. Numer katalogowy: NGREPSTR007 
 
Lokalizator przeznaczony jest do odnajdywania małych zwierząt domowych takich jak: fretki, koty lub małe 
psy pod ziemią i w norach. Zestaw składa się z odbiornika oraz specjalnej obroży dla zwierzaka. 
 
Zasilanie odbiornika: bateria 9V. Zasilanie obroży: bateria 2394. Zasięg roboczy do 5 metrów. Lokalizacja 
wizualna poprzez odczyt z odbiornika i dźwięki akustyczne. Waga obroży: 14 gram. 
 
 
Terrier Finder 3 – lokalizator radiowy dla psów. Numer katalogowy: NGREPSTR009 
 
Lokalizator przeznaczony jest do odnajdywania psów podczas polowań, które podążają za zwierzyną do 
podziemnych nor. Zestaw składa się z odbiornika oraz specjalnej obroży dla psa. 
 
Zasilanie odbiornika: bateria 9V. Zasilanie obroży: bateria 2394. Zasięg roboczy do 5 metrów. Lokalizacja 
wizualna poprzez odczyt z odbiornika i dźwięki akustyczne. Waga obroży: 14 gram. 
 
 
Terrier Finder Long Range – lokalizator radiowy o zwiększonym zasięgu. Numer katalogowy: NGREPSTR008 
 
Lokalizator radiowy o zwiększonej czułości i co za tym idzie, większym zasięgu, który wynosi do 12 metrów. 
Lokalizator przeznaczony jest zarówno dla psów ras małych, średnich i większych. 
 
Zasilanie odbiornika: bateria 9V. Zasilanie obroży: 2 x bateria CR2 3V. Zasięg roboczy do 12 metrów. 
Lokalizacja wizualna poprzez odczyt z odbiornika i dźwięki akustyczne. Waga obroży: 60 gram. 
 
 
Contact Pro – lokalizator radiowy o zasięgu do 10 km. Numer katalogowy: NGREPRAD009 
 
Urządzenie wysyła wiązkę podczerwieni, aby wyszukać obrożę noszoną przez psa. Pies będzie się znajdował 
w miejscu, którego kierunek wskaże największa ilość diod na wyświetlaczu odbiornika. 
 
Zasilanie odbiornika: LR06. Zasilanie obroży: bateria 3,6 V. Zasięg roboczy do 10 kilometrów. Lokalizacja 
wizualna poprzez odczyt z odbiornika i dźwięki akustyczne. Czujnik ruchu psa. 
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Marka PetSafe 
 
W ofercie produktów marki PetSafe® znajdziesz bardzo popularne  
oraz w pełni zaawansowane systemy treningowe dla psów i kotów. 
 
W katalogu umieściliśmy najciekawsze elektroniczne obroże treningowe, systemy 
zapobiegające szczekaniu, elektroniczne pastuchy dla psów i kotów oraz inne 
urządzenia elektroniczne przydatne przy wychowywaniu czworonoga. 

 
 
 
 

PetSafe: SYSTEMY OGRANICZAJ ĄCE SZCZEKANIE I WYCIE PSA 
 
PetSafe przygotował różnorodne rozwiązania umożliwiające ograniczenie uporczywego szczekania lub wycia psa. W ofercie 
znajdziesz obroże elektroniczne, obroże zapachowe oraz różne systemy ultradźwiękowe. Szeroki wybór produktów pozwala 
najlepiej dobrać skuteczne rozwiązanie do danego psa. Dla psów mniejszych ras i o słabszej psychice polecamy obroże 
ultradźwiękowe bądź zapachowe. Najlepsze efekty osiągniesz jednak stosując klasyczną elektroniczną obrożę antyszczekową. 
 
 

Antyszczekacz domowy dla wielu psów. Numer katalogowy: PBC19-10766 
 
Zestaw PetSafe Bark Control umożliwia ograniczenie uporczywego szczekania psów. Jest przeznaczony do 
użytkowania wewnątrz pomieszczeń dla mniejszych i podatnych na ultradźwięki psów.  
 
Urządzenie zasilane jest typową baterią 9V, posiada wskaźnik rozładowania baterii, która starcza do 6 miesięcy 
użytkowania bądź 2.000 aktywacji urządzenia. W zestawie bez baterii. 

 
 

NOWOŚĆ : Antyszczekacz do ogrodu. Numer katalogowy: PBC19-11794 
 
Urządzenie Outdoor Bark Detergent można stosować na zewnątrz, gdyż jest wodoodporny. Rozpoznaje 
szczekanie psów w zasięgu 15 metrów po czym emituje nieprzyjemne dla ucha psa ultradźwięki. 
 
Urządzenie zasilane jest typową baterią 9V, posiada wskaźnik rozładowania baterii, która starcza do 6 miesięcy 
użytkowania bądź 2.000 aktywacji urządzenia. W zestawie bez baterii. 

 
 

Obroża ultradźwiękowa dla małego psa. Numer katalogowy: PUSB-150-19 
 
Wyjątkowo lekka obroża ultradźwiękowa ograniczająca szczekanie psa bez wykorzystania impulsów 
elektrostatycznych. Polecana dla najmniejszych czworonogów i strachliwych psów lub psów z poważnymi 
wadami serca.  
 
Waga obroży z baterią: 28 g. Rozmiar szyi psa: od 17 do 55 cm. Zestaw zawiera baterię. 

 
 

Obroża antyszczekowa Bark Control Collar. Numer katalogowy: PBC19-1076 
 
Popularna elektryczna obroża Bark Control Collar została wyposażona w opatentowany system rozpoznawania 
ujadania psa. Dzięki temu obroża doskonale reaguje na uporczywe szczekanie i wycie psa. 
 
Waga obroży: 40 gram. Dla psów od wagi 3.6 kg. 6 automatycznych trybów pracy. Wskaźnik stanu baterii. 
Uniwersalne średnie elektrody. Zestaw zawiera baterię RFA-67. 
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Obroża antyszczekowa Deluxe Bark Control. Numer katalogowy: PDBC-300-20 
 
Zaawansowana technologicznie Deluxe Bark Collar została wyposażona w dwa czujniki: mikrofon i sensor 
wibracji krtani. Dzięki temu obroża dokładniej identyfikuje uporczywe szczekanie i wycie.  
 
Obroża oferuje 3 tryby pracy. 18 poziomów impulsów korekcyjnych. Waga obroży: 40 gram. Dla psów powyżej 
3,6 kg. Obroża zalecana do wewnątrz pomieszczeń. Obroża jest wodoodporna. 
 

 
NOWOŚĆ : Obroża antyszczekowa Anti-Bark dla małych psów. Numer katalogowy: PBC23-10931 
 
Jeden z najnowszych i najbardziej rewolucyjnych produktów marki PetSafe. Obroża może być stosowana już u 
psów, których waga wynosi 2,7 kg. Wbudowany czujnik wibracji krtani oraz mikrofon. 
 
10 poziomów impulsów korekcyjnych. Waga odbiornika obroży: 35 gram. Dla psów powyżej 2,7 kg i lżejszych 
niż 18 kg. W zestawie bateria. Obroża jest wodoodporna. 
 

 
NOWOŚĆ : Obroża antyszczekowa Anti-Bark dla dużych psów. Numer katalogowy PBC19-11924 
 
Obroża antyszczekowa z czujnikiem wibracji krtani oraz mikrofonem, przeznaczona dla dużych psów. Obroża 
została wyposażona w pasek o długości 86 cm.  
 
10 poziomów impulsów korekcyjnych. Waga odbiornika obroży: 55 gram. Dla psów powyżej 18 kg. W zestawie 
bateria. Obroża jest wodoodporna. 
 

 
NOWOŚĆ : Obroża antyszczekowa Spray Bark Control Collar Mini. Numer katalogowy: PBC19-11976 
 
Zapachowa obroża antyszczekowa dla bardzo małych psów, została wyposażona w lekki mikrofon 
identyfikujący szczekanie psa i wewnętrzny czujnik drgań, po to by cały odbiornik nie był zbyt ciężki.  
 
W zestawie: pojemnik ze sprayem o pojemności 85 gram o zapachu  neutralnym, można stosować również 
cytrynowy, bateria. Waga odbiornika obroży 37 gram. Kontrolki stanu naładowania baterii i poziomu sprayu. 
 

 
Obroża antyszczekowa Anti Bark Spray Collar Deluxe. Numer katalogowy: PSSD 
 
Obroża ograniczająca uporczywe szczekanie psa działa w trakcie szczekania na zasadzie uwalniania sprayu o 
nieprzyjemnym dla psa zapachu, który zniechęca psa do natarczywego szczekania. Pracą obroży steruje czujnik 
wibracji odpowiedzialny za rozpoznanie szczekania lub wycia psa. 
 
W zestawie pojemnik ze sprayem o pojemności 60 ml o zapachu neutralnym, bateria CR2. 

 
 
NOWOŚĆ : Obroża antyszczekowa Spray Bark Control Collar. Numer katalogowy: PBC19-11043 
 
Obroża antyszczekowa działająca w oparciu o technologię zapachową. Typ obroży przeznaczony dla dużych, 
upartych psów.  
 
W zestawie: pojemnik ze sprayem o pojemności 85 gram o zapachu cytrynowym, można stosować również 
neutralny, bateria. Waga odbiornika obroży 95 gram. Kontrolki stanu naładowania baterii i poziomu sprayu. 
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PetSafe: SYSTEMY NIEWIDOCZNYCH OGRODZEŃ 

 
Spotkałeś się z sytuacją, że pies samowolnie forsuje wszelkie istniejące ogrodzenia i wypuszcza się na wycieczki po okolicy lub 
notorycznie niszczy wartościowe miejsca w ogrodzie? W tej grupie produktów znajdziesz rozwiązanie problemów dzięki 
zastosowaniu jednego z systemów niewidocznych ogrodzeń dla psów i kotów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że każdy posiadacz 
dowolnego systemu ogrodzenia serii Radio Fence może rozbudować go o dowolną ilość obroży dla psów mniejszych i średnich 
ras, wzmocnionych obroży dla psów ras dużych oraz elektroniczne obroże dla kotów.  
 
W systemie niewidocznych ogrodzeń marki PetSafe zastosowano w obrożach ostrzeganie dźwiękowe o zbliżaniu się do strefy 
zakazanej. Dzięki temu pupil może poruszać się w wyznaczonych strefach bez nadmiernej korekcji impulsem. Za każdym razem 
podczas zbliżania się do takiej strefy w obroży włączy się funkcja ostrzegania. Do rozbudowy systemów kablowych marki PetSafe 
należy używać kabla dY 1.0 mm. Centralki systemów kablowych mogą obsłużyć do 1.500 metrów bieżących kabla. 
 
Aby przyśpieszyć trening pupila do każdego zestawu dołożono komplet flag ostrzegawczych przydatnych w pierwszym okresie 
szkolenia, tak aby pies mógł się jeszcze szybciej zorientować w zmianach jakie zaszły w ogrodzie. Wszystkie zestawy są 
przygotowane do szybkiego montażu. W każdym z nich znajdziesz wszystko co potrzebne do uruchomienia: centralkę, kabel do 
rozłożenia w ogrodzie, elektroniczne obroże z bateriami, lampki kontrolne sprawdzające poprawność funkcjonowania obroży i 
flagi ostrzegawcze. Systemy kablowe marki PetSafe posiadają również sygnalizację uszkodzonego kabla. 
 

Radio Fence. Numer katalogowy: PRF-3004W-20 
 
System niewidocznego ogrodzenia polecany dla psów mniejszych i średnich. Obroża posiada automatyczny 
dobór siły impulsu bez możliwości jego ręcznego dopasowania. Polecany dla mniejszych i średnich psów. 
 
150 metrów kabla. Waga obroży: 45 gram. Rozmiar szyi psa od 24 do 58 cm. Strefy: od 1.5 do 8 metrów. 
Obroża wodoodporna. Flagi ostrzegawcze w komplecie. Bateria RFA-67     dołączona. 
 

 
SUPER Radio Fence. Numer katalogowy: PRF-3004XW-20 
 
Najczęściej wybierany system ogrodzeń marki PetSafe. Model ten, jest jednym z najbardziej funkcjonalnych 
zestawów dostępnych na rynku. Polecany dla średnich i dużych psów. Obroża zasilana typową baterią 9V. 
 
150 metrów kabla. 5 trybów pracy obroży. Waga obroży: 90 gram. Rozmiar szyi psa od 24 do 60 cm. Strefy: 
od 1.5 do 8 metrów. Obroża wodoodporna. Funkcja wibracji obroży. 2 komplety elektrod. Flagi ostrzegawcze. 
 

 
In-Ground Cat Fence. Numer katalogowy: PCF-1000-20 
 
Niewidzialne ogrodzenie dla kotów PetSafe Cat Fence zapobiegające ucieczkom mruczących pupili można 
dostosować do wszystkich typów terenu. W zestawie lekka obroża zaprojektowana specjalnie dla kota. 
 
150 metrów kabla. 5 trybów pracy obroży. Rozmiar szyi kota od 24 do 58 cm. Strefy: od 0,3 do 6 metrów. 
Obroża wodoodporna - lekka. Flagi ostrzegawcze. W komplecie bateria RFA 188 do obroży. 
 

 
NOWOŚĆ : In-Ground Fence Deluxe. Numer katalogowy: PIG20-11041 
 
Najnowsze system niewidzialnego ogrodzenia, które zapobiega niszczeniu ogrodu oraz ucieczkom pupili. 
System przeznaczony dla małych i średnich psów. Nowoczesna centralka i lekka wodoodporna obroża 
elektryczna o zupełnie nowym wyglądzie. 
 
150 metrów kabla. Rozmiar szyi psa od 21 do 66 cm. Strefy: od 1.5 do 8 metrów. Flagi ostrzegawcze. 
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NOWOŚĆ : In-Ground Fence Stubborn Dog. Numer katalogowy PIG23-10682 
 
Wersja ogrodzenia niewidocznego dla dużych oraz upartych psów. Jeden z najnowszych systemów marki 
PetSafe, który w nadajniku posiada zapasowe bezpieczniki.  
 
150 metrów kabla. Nowoczesna centralka i lekka wodoodporna obroża elektryczna o zupełnie nowym 
wyglądzie. Obroża wyposażona w 5 trybów pracy. Strefy: od 1.5 do 8 metrów. Flagi ostrzegawcze. 
 

 
SYSTEM BEZPRZEWODOWY: Wireless Pet Containment System. Numer katalogowy: PIF-300-21 
 
Jedyny system bezprzewodowy na rynku. Doskonały również na częste wyjazdy. Idealne bezprzewodowe 
rozwiązanie w przypadku chęci utrzymania psa w konkretnej odległości od domu lub miejsca w którym się 
obecnie znajdujemy. 
 
Strefa: do 27 m od nadajnika. Waga obroży: 55 gram. 6 trybów pracy obroży. Szyja psa od 15 do 70 cm. 
 

 

PetSafe: OBRO ŻE TRENIGOWE 
 
Tresurę psa z elektroniką można zacząć już w 6-tym miesiącu życia psa. W ofercie znajdziesz elektroniczne systemy treningowe o 
różnorodnym zasięgu i wielu oferowanych funkcjach. Wybrane modele obroży elektronicznych marki PetSafe umożliwiają 
kontrolę do 3 obroży z jednego pilota i zapewniają zasięg do 400 metrów w wolnym terenie.  
 
W ofercie elektronicznych obroży treningowych marki PetSafe zastosowano możliwość ładowania pilota przez dołączony do 
kompletu zasilacz. Wyższe modele umożliwiają również ładowanie obroży noszonych przez psa. 
 
Dzięki zaawansowanym funkcjom pilotów możesz w niektórych modelach kontrolować nawet do 3 psów używając jednego 
pilota.  
 
Wszystkie obroże posiadają takie funkcje jak: sygnał ostrzegawczy, krótkie impulsy ostrzegawcze, długie impulsy korygujące na 
kilku poziomach i funkcję Booster, co umożliwia ich dobre dopasowanie do temperamentu psa. W każdym komplecie obroży 
treningowych PetSafe znajdziesz elektrody umożliwiające pracę obroży z psami o krótkiej i długiej sierści. 
 
 

System 100M Trainer dla małych psów. Numer katalogowy: PDT20-10644 
 
Wytrzymała i trwała obroża dla mniejszych i średnich psów o wadze od 3.6 do 18 kg. Idealny sprzęt dla 
amatorów szkolących swoje psy. 
 
Zasięg: do 100 metrów. 8 poziomów impulsów. Pilot na akumulatorek z ładowarką. Waga obroży: 60 gram. 
Rozmiar szyi psa: do 65 cm. Elektroniczna obroża na baterie. 

 
 

System 100M Trainer dla dużych psów. Numer katalogowy: PDT20-10645 
 
Obroża treningowa o wzmocnionej budowie i większej sile impulsu przeznaczona jest dla psów o wadze 
powyżej 18 kg. Do stosowania dla psów średnich i dużych ras. 
 
Zasięg: do 100 metrów. 8 poziomów impulsów. Pilot na akumulatorek. Waga obroży: 80 gram. Rozmiar szyi 
psa: do 80 cm. Funkcja Booster. Elektroniczna obroża na baterie. 
 

 
NOWOŚĆ : System 250M Trainer do tresury psów. Numer katalogowy: PDT20-12471 
 
Najnowszy model elektronicznej obroży do tresury psów ważących powyżej 3,6 kg. Pilot oraz obroża 
elektroniczna są odporne na działanie wody. Wskaźnik rozładowania akumulatorka. 
 
Zasięg: do 250 metrów. 8 poziomów impulsów. Pilot i obroża dla psa na akumulatorek z możliwością 
ładowania. Waga obroży: 80 gram. Rozmiar szyi psa: do 59 cm.  
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NOWOŚĆ : System 350M Trainer dla małych psów. Numer katalogowy: PDT20-11939 
 
Jeden z najnowszych systemów do tresury psów marki PetSafe. Obroża elektroniczna przeznaczona dla psów 
o wadze od 3.6 kg do 18 kg.  
 
Zasięg: do 350 metrów. 8 poziomów impulsów. Pilot i obroża dla psa na akumulatorek z możliwością 
ładowania. Waga obroży: 85 gram. Rozmiar szyi psa: do 65 cm. Funkcja Booster w pilocie. 
 

 
NOWOŚĆ : System 900M Trainer dla dużych psów. Numer katalogowy: PDT20-11946 
 
Elektroniczna obroża treningowa o wzmocnionym impulsie do tresury psów ras średnich i większych. 
Przeznaczona dla psów o wadze powyżej 18 kg. 
 
Zasięg: do 900 metrów. 8 poziomów impulsów. Pilot i obroża dla psa na akumulatorek z możliwością 
ładowania. Waga obroży: 105 gram. Rozmiar szyi psa: do 65 cm. Funkcja Booster. 
 

 
TRENAŻERY ULTRADŹWIĘKOWE 

 
Treser ultradźwiękowy - Collarless Trainer. Numer katalogowy: PDT19-10767 
 
Ultradźwiękowe urządzenie elektroniczne wspomagające tresurę psa. Emituje fale o wysokiej częstotliwości, 
które są niesłyszalne dla ludzi, ale bardzo nieprzyjemne lub przyjemne dla psów. 
 
Doskonałe urządzenie do nagradzania i ewentualnej korekty zachowań pupila.  
Sygnały: pozytywne, negatywne. Zasięg do 10 metrów. Zasilanie: bateria 9V. W zestawie 
bez baterii. 

 
PetSafe: OBRO ŻE DODATKOWE DO SYSTEMÓW OGRODZEŃ 

 
 

Ultralight: obroża do ogrodzeń. Numer katalogowy: PIG19-10761 
 
Dodatkowa obroża przeznaczona dla małych i średnich psów o masie ciała powyżej 4 kg. Obroża 
współpracuje z dowolnym systemem Radio Fence. Bez regulacji siły impulsu. 
 
Waga obroży: 45 gram. Zasilanie obroży: Bateria RFA-67. Rozmiar szyi: od 24 do 58 cm. 
Obroża występuje w opakowaniu zastępczym. 
Zasilanie: bateria RFA-67. 

 
 

In-Ground Cat Fence – Extra Receiver. Numer katalogowy: PCF-275-19 
 
Dodatkowa obroża dla kota do systemu typu niewidzialne ogrodzenie Radio Fence. Obrożę można stosować 
dla kotów o wadze powyżej 2.7 kg.  
 
5 trybów pracy obroży. Rozmiar szyi kota od 24 do 58 cm. Obroża wodoodporna. 
Zasilanie: bateria RFA 188. 

 
 

Super Receiver – dla dużego psa. Numer katalogowy: PIG19-10763 
 
Dodatkowa obroża przeznaczona jest do kablowych systemów Radio Fence. Sprawdzi się idealnie w 
przypadku większych i trudniejszych psów.  
 
5 trybów pracy obroży. Waga obroży: 90 gram. Rozmiar szyi psa od 24 do 58 cm. Obroża wodoodporna. 
Zasilanie: Typowa bateria 9V. 
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Deluxe Ultralight Receiver – dla psa od 4 kg. Numer katalogowy: PIG19-10764 
 
Dodatkowa obroża model PIG19-10764 przeznaczona jest do kablowych systemów typu Radio Fence. 
Sprawdzi się w przypadku mniejszych, średnich i większych psów. Ultralekką obrożę można stosować już u 
psów o wadze powyżej 4 kg. Posiada regulację siły impulsu. 
 
5 trybów pracy obroży. Waga obroży: 45 gram. Rozmiar szyi psa od 24 do 58 cm. Obroża wodoodporna. 
Zasilanie: bateria RFA-67. 

 
NOWOŚĆ : In-Ground Receiver Deluxe – dla psa od 3,6 kg. Numer katalogowy: PIG19-11042 
 
Dodatkowa obroża przeznaczona jest do wszystkich systemów przewodowych ogrodzeń niewidocznych 
marki PetSafe. Obroża posiada regulację poziomu impulsu. 
 
4 tryby pracy obroży. Waga obroży: 40 gram. Rozmiar szyi psa od 15 do 66 cm. Obroża wodoodporna. 
Zasilanie: bateria RFA-188. 
 

 
NOWOŚĆ : In-Ground Receiver Stubborn Dog. Numer katalogowy: PIG23-10690 
 
Dodatkowa obroża przeznaczona typowo dla dużych lub opornych na tresurę psów. Współpracuje ze 
wszystkimi niewidocznymi ogrodzeniami marki PetSafe. Posiada regulację impulsu. 
 
5 trybów pracy. Waga obroży 90 gram. Rozmiar szyi psa od 24 do 66 cm. Obroża wodoodporna. Zasilanie: 
bateria 9V. 

 
 

PetSafe: OBRO ŻE DODATKOWE DO SYSTEMÓW TRENINGOWYCH 
 
NOWOŚĆ : Obroża dodatkowa do systemu 250M Trainer. Numer katalogowy: PDT19-12484 
 
Dodatkowa obroża przeznaczona dla psów o wadze wyższej niż 3,6 kg. Umożliwia tresurę kolejnego psa w 
zasięgu do 250  metrów.  
 
Regulacja paska do 59 cm. Waga obroży: 80 gram. Zasilanie: doładowywany akumulatorek.  

 
NOWOŚĆ : Obroża dodatkowa do systemu 350M Trainer. Numer katalogowy: PDT20-11977 
 
Dodatkowa obroża przeznaczona dla psów o wadze od 3,6 kg do 18 kg. Umożliwia tresurę psa w zasięgu do 
350  metrów.  
 
Regulacja paska do 86 cm. Waga obroży: 85 gram. Zasilanie: doładowywany akumulatorek. Możliwość 
zastosowania do systemu 900M Trainer, jako dodatkowa obroża dla mniejszego psa.  
 
400M Trainer Add - a – dog. Numer katalogowy: PDT20-10715 
 
Obroża dla kolejnego psa do systemu typu 400M Trainer. Obroża przeznaczona jest dla psów o wadze 
powyżej 3.6 kg. Można stosować sterownie z jednego pilota niezależnie do 3 obroży.  
 
Rozmiar szyi psa: od 25 do 59 cm. Waga obroży: 80 gram.  
 

 
NOWOŚĆ : Obroża dodatkowa do systemu 900M Trainer. Numer katalogowy: PDT20-11979 
 
Dodatkowa obroża przeznaczona dla psów o wadze od 18 kg wzwyż. Umożliwia tresurę psa w zasięgu do 900  
metrów.  
 
Regulacja paska do 86 cm. Waga obroży: 120 gram. Zasilanie: doładowywany akumulatorek. Możliwość 
zastosowania do systemu 350M Trainer, jako dodatkowa obroża dla większego psa.  
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PetSafe: ELEKTRONICZNE MISKI AUTOMATYCZNE 
 

Elektroniczna miska z podwójnym pojemnikiem. Numer katalogowy: PF2-19 
 
Posiada dwa niezależne pojemniki na żywność, które mogą się otworzyć w ciągu od 2 do 48 godzin od 
uruchomienia. Twój pupil będzie spożywał posiłek zawsze o tej samej porze. 
 
Urządzenie jest zasilane jedną baterią AA (paluszek). Wkłady na żywność można myć w zmywarce. 

 
 

 
PetSafe: ZAPACHOWE STREFY DOMOWE 

 
Strefa domowa Pawz Away Deluxe Spray Detergent. Numer katalogowy: PDT19-11980   
 
Strefa domowa z czujnikiem ruchu działająca w oparciu o emisję dźwięków oraz spray o zapachu 
nieprzyjemnym dla czworonoga. Urządzenie posiada 3 tryby pracy: spray + dźwięk, sam spray lub sam 
dźwięk. 
 
Urządzenie zasilane na baterię (nie dołączona do zestawu). W zestawie spray zapasowy o pojemności 85 
gram o zapachu neutralnym dla człowieka. Można także zastosować cytrynowy. 
 

 
 

PetSafe: AKCESORIA 
 

 
Baterie RFA-35. Numer katalogowy: RFA-35 
 
Baterie przeznaczone do obroży treningowych 100M Trainer zarówno dla dużych jak i małych psów oraz 
obroży elektronicznej dla kota z systemu Cat Fence marki PetSafe. Baterie występują w opakowaniu 
zawierającym 2 sztuki. 
 
 
 
Baterie RFA-67. Numer katalogowy: RFA-67D 
 
Baterie do obroży antyszczekowych marki PetSafe takich jak: Bark Control Collar, Bark Deluxe, obroży do 
ogrodzenia Ultralight oraz do obroży antyszczekowej NoBark 18 marki SportDog. Występują w opakowaniu 
zawierającym 2 sztuki. 
 

 
 
Bateria RFA-188. Numer katalogowy: RFA-188 
 
Bateria przeznaczona do takich systemów jak: Anti-Bark marki PetSafe, In-Ground Fence Deluxe. Występuje w 
opakowaniu zawierającym jedną sztukę. 

 
 
 
Spray cytrynowy do obroży marki PetSafe. Numer katalogowy: PAC19-12069 
 
Spray służy do napełniania zasobników zapachowych w obrożach antyszczekowych marki PetSafe oraz w 
strefie zapachowej Pawz Away Deluxe Spray Deterrent. 
 
Pojemność 85 gram. 
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Marka Staywell 
 
Staywell to markowe drzwiczki i przejścia dla kotów, małych psów, psów ras 
średnich jak i tych największych ważących do 100 kg. Staywell posiada wiele 
rodzajów drzwiczek, dzięki czemu można dobrać odpowiedni model do danej 
ściany czy drzwi frontowych.   
 
W katalogu prezentujemy pełną gamę kolorystyczną i rozmiarową dostępnych 
drzwiczek Staywell.  

 
 

 
Staywell: DRZWI AUTOMATYCZNE 

 
Automatyczne drzwi zapobiegają dostaniu się nieproszonych gości do wnętrza domu. Dodatkowe mechanizmy blokujące, czyli 
blokady magnetyczne i blokady na podczerwień zapobiegają przypadkowemu otwarciu się drzwiczek w przypadku silnych 
podmuchów wiatru.  
 

 
Drzwiczki automatyczne dla kota i małego psa – Magnetic Deluxe. Numer katalogowy: STW400EFS 
 
Drzwiczki magnetyczne, otwierane wyłącznie poprzez zbliżenie klucza w formie zawieszki do obroży. 
Wyposażone w cztero - pozycyjną opcję blokady klapki. Możliwość zastosowania dodatkowych zawieszek 
 
Wymiary ramy: 252 x 241 mm. Wymiar przejścia: 175 x 168 mm. Kolor ramy – biały. Cztero – pozycyjna opcja 
blokady klapki. Możliwość rozbudowy o dodatkowe tunele. Dla psów i kotów o wadze do 7 kg. 

 

 
Automatyczne drzwiczki  z ramą w kolorze imitacji drewna. Numer katalogowy: STW420EFS 
 
Automatyczne drzwiczki Magnetic Deluxe z ramą w kolorze imitacji drewna. Eleganckie i praktyczne drzwiczki 
otwierane wyłącznie poprzez zbliżenie zawieszki magnetycznej dołączonej do zestawu.  
 
Wymiary ramy: 252 x 241 mm. Wymiar przejścia: 175 x 168 mm. Kolor ramy – imitacja drewna. Cztero – 
pozycyjna blokady klapki. Możliwość rozbudowy o dodatkowe tunele. Dla psów i kotów o wadze do 7 kg. 

 

 
Przejście Infra – Red dla kota na podczerwień, klucz - zawieszka w zestawie. Numer katalogowy: STW500EFS 
 
Rewolucja na rynku drzwiczek automatycznych – drzwi na podczerwień. Tylko specjalnie zakodowana 
zawieszka potrafi odblokować drzwiczki. Drzwi mogą tez pracować jako manualne.   
 
Wymiary ramy: 252 x 241 mm. Wymiar przejścia: 175 x 168 mm. Kolor ramy – biały. Cztero – pozycyjna opcja 
blokady klapki. Dla psów i kotów o wadze do 7 kg. Możliwość zastosowania dodatkowych zawieszek. 

 
 

Magnetyczne drzwiczki dla kota i małego psa - Magnetic. Numer katalogowy: STW932EFS 
 
Automatyczne drzwiczki, otwierane wyłącznie poprzez zbliżenie zawieszki magnetycznej dołączonej do 
zestawu. Możliwość zastosowania dodatkowych zawieszek. Posiadają cztero - pozycyjną opcję blokady klapki.  
 
Wymiary ramy: 224 x 224 mm. Wymiar przejścia: 169 x 169 mm. Kolor ramy – biały. Cztero – pozycyjna opcja 
blokady klapki. Magnes na całej krawędzi klapki. Dla psów i kotów o wadze do 7 kg.  
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Staywell: MANUALNE DRZWI DLA KOTÓW I MAŁYCH PSÓW 
 
Manualne drzwi dla kotów czy małych psów to duża wygoda, zarówno latem jak i w zimie. Klasyczne drzwiczki Staywell 
otwierane są wahadłowo, klapka wykończona jest mocnym magnesem, który zapobiega przypadkowemu otwarciu się drzwi 
podczas silniejszych podmuchów wiatru. Wszystkie oferowane drzwiczki dla kotów i małych psów posiadają możliwość 
zamknięcia na stałe, co jest bardzo przydatne w przypadku wyjazdów.  
 
 

Drzwi dla dużych kotów i małych psów – również do drzwi przesuwanych. Numer katalogowy: STW270ML 
 
Bardzo dobrze prezentują się w szklanych, przesuwanych drzwiach balkonowych, ze względu na 
przeźroczystą ramę. Wyposażone w blokadę cztero - pozycyjną.     
 
Wymiary ramy: 292 x 292 mm. Wymiar przejścia: śr. 263 mm. Kolor ramy – przeźroczysty. Klapka z małym 
bardzo mocnym magnesem. Blokada cztero - pozycyjna. Dla psów i kotów o wadze do 10 kg. 

 
 

Drzwiczki Big Cat z białą ramą – dla dużych kotów oraz małych psów. Numer katalogowy: STW280ML 
 
Drzwiczki Big Cat mogą być montowane w przesuwanych drzwiach. Wersja dla dużych kotów – do 10 kg. 
Posiadają cztero – pozycyjną blokadę otwierania klapki.     
 
Wymiary ramy: 292 x 292 mm. Wymiar przejścia: śr. 263 mm. Kolor ramy – biały. Klapka z małym bardzo 
mocnym magnesem. Blokada cztero - pozycyjna. Dla psów i kotów o wadze do 10 kg. 

 
 

Drzwi Manual Deluxe dla małych psów i kotów. Numer katalogowy: STW300EFS 
 
Drzwiczki klasyczne, z cztero – pozycyjną blokadą opcji wejścia. Klapka posiada możliwość rozbudowy o 
pasujące kolorystycznie tunele, do zamontowania w grubych drzwiach.     
 
Wymiary ramy: 252 x 241 mm. Wymiar przejścia: 175 x 168 mm. Kolor ramy – biały. Klapka z małym bardzo 
mocnym magnesem. Blokada cztero - pozycyjna. Dla psów i kotów o wadze do 7 kg. 

 
 

Drzwiczki Manual Deluxe – jak drewniane, rama w imitacji drewna. Numer katalogowy: STW320EFS 
 
To przejście idealnie sprawdzi się w grubych drewnianych drzwiach, dzięki możliwości rozbudowy o 
dodatkowe tunele. Klapka z cztero – pozycyjną opcją blokady .      
 
Wymiary ramy: 252 x 241 mm. Wymiar przejścia: 175 x 168 mm. Kolor ramy – imitacja drewna. Klapka z 
małym bardzo mocnym magnesem. Blokada cztero - pozycyjna. Dla psów i kotów o wadze do 7 kg. 

 
 

Klapka dla małych psów i kotów w kolorze szaro-srebrnym. Numer katalogowy: STW340EFS 
 
Przejście do montażu również w grubych ścianach i drzwiach, dzięki możliwości zastosowania opcjonalnych 
tuneli. Klapka z cztero – pozycyjną opcją blokady wejścia / wyjścia.      
 
Wymiary ramy: 252 x 241 mm. Wymiar przejścia: 175 x 168 mm. Kolor ramy – srebrno-szary. Klapka z małym 
bardzo mocnym magnesem. Blokada cztero - pozycyjna. Dla psów i kotów o wadze do 7 kg. 

 
 

Manualne drzwi z linii Original w kolorze białym. Numer katalogowy: STW715EFS 
 
Drzwiczki otwierane wahadłowo, przeznaczone dla małych czworonogów. W zestawie dodatkowa klapa 
zamykająca przejście na stałe – przydatna podczas wyjazdów. Klapka z bardzo mocnym magnesem.   
 
Wymiary ramy: 236 x 198 mm. Wymiar przejścia: 185 x 158 mm. Kolor ramy – biały. Możliwość rozbudowy o 
dodatkowy tunel. Klapka z bardzo mocnym, szerokim magnesem. Dla psów i kotów o wadze do 7 kg. 
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Brązowe drzwiczki Original dla małych psów. Numer katalogowy: STW730EFS 
 
Drzwiczki otwierane wahadłowo, przeznaczone dla małych czworonogów. W zestawie dodatkowa klapa 
zamykająca przejście na stałe – przydatna podczas wyjazdów. Klapka z bardzo mocnym magnesem.   
 
Wymiary ramy: 236 x 198 mm. Wymiar przejścia: 185 x 158 mm. Kolor ramy – brąz. Możliwość rozbudowy o 
dodatkowy tunel. Klapka z bardzo mocnym, szerokim magnesem. Dla psów i kotów o wadze do 7 kg. 

 
 

Drzwiczki otwierane wahadłowo, w kolorze srebrnym. Numer katalogowy: STW737EFS 
 
Drzwiczki otwierane wahadłowo, przeznaczone dla małych czworonogów. W zestawie dodatkowa klapa 
zamykająca przejście na stałe – przydatna podczas wyjazdów. Klapka z bardzo mocnym magnesem.   
 
Wymiary ramy: 236 x 198 mm. Wymiar przejścia: 185 x 158 mm. Kolor ramy – srebrny. Możliwość rozbudowy 
o dodatkowy tunel. Klapka z bardzo mocnym, szerokim magnesem. Dla psów i kotów o wadze do 7 kg. 

 
 

Manual Tunnel – z tunelem do montażu drzwiczek w grubych drzwiach. Numer katalogowy: STW917EFS 
 
Drzwiczki wyposażone w tunel. Otwierane klasycznie – wahadłowo. Z cztero – pozycyjną blokadą otwierania, 
klapka z magnesem na całej długości krawędzi.    
 
Wymiary ramy: 224 x 224 mm. Wymiar przejścia: 169 x 169 mm. Kolor ramy – biały. Możliwość rozbudowy o 
dodatkowe tunele. Mocny magnes. Blokada cztero - pozycyjna. Dla psów i kotów o wadze do 7 kg. 

 
 

Manual – klasyczne drzwi z cztero – pozycyjną blokadą. Numer katalogowy: STW919EFS 
 
Manualne drzwi, które mogą być wzbogacone o tunel do montażu w grubych drzwiach i ścianach. Posiadają 
cztero – pozycyjną blokadę otwierania oraz mocny magnes na całej długości krawędzi klapki.   
 
Wymiary ramy: 224 x 224 mm. Wymiar przejścia: 169 x 169 mm. Kolor ramy – biały. Możliwość zastosowania 
dodatkowych tuneli. Mocnym magnes. Blokada cztero - pozycyjna. Dla psów i kotów o wadze do 7 kg. 

 
 
 

Staywell: MANUALNE DRZWI DLA PSÓW RAS ŚREDNICH 
 
 
Modele drzwi dla psów i kotów, których waga nie przekracza 18 kilogramów. Taki wymiar drzwi to rzadkość, gdyż na rynku 
znaleźć można drzwiczki wyłącznie dla kotów lub bardzo małych psów. Oferowane drzwiczki Staywell dla psów ras średnich 
mogą być także przeznaczone dla kotów bardzo dużych ras. Każdy model przejścia posiada funkcję zamykania na stałe.  Ten dział 
zawiera również drzwi z aluminiową ramą i elastyczną klapą, które świetnie sprawdzają się w przypadku instalacji w wejściu do 
budy psa.  
 

 
Szczelna klapka z aluminiową ramą. Numer katalogowy: STW620ML 
 
Drzwi wyposażone są w aluminiową ramę oraz grubą, gumową klapkę, zakończoną magnesem, szczelnie 
zamykającym drzwi. Po wewnętrznej stronie ramy znajdują się także izolujące szczotki.      
 
Wymiary ramy: 400 x 277,6 mm. Wymiar przejścia: 348 x 209 mm. Kolor ramy – biały. Magnes u dołu klapy, 
wewnętrzna strona ramy izolowana specjalnymi szczotkami. Dla psów o wadze do 18 kg. 
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Drzwi dla psów ras średnich z linii Original. Numer katalogowy: STW740ML 
 
Klasyczne przejście otwierane wahadłowo. Dolna krawędź klapki wyposażona w szeroki i mocny magnes. Do 
zestawu dołączona blokada całkowicie zamykająca przejście.      
 
Wymiary ramy: 352 x 294 mm. Wymiar przejścia: 281 x 237 mm. Kolor ramy – biały. Klapka z szerokim, 
mocnym magnesem. Dla psów o wadze do 18 kg. 

 

 
Brązowe, klasyczne drzwiczki Original dla psów. Numer katalogowy: STW755ML 
 
Klasyczne przejście otwierane wahadłowo. Dolna krawędź klapki wyposażona w szeroki i mocny magnes. Do 
zestawu dołączona blokada całkowicie zamykająca przejście.      
 
Wymiary ramy: 352 x 294 mm. Wymiar przejścia: 281 x 237 mm. Kolor ramy – brązowy. Klapka z szerokim, 
mocnym magnesem. Dla psów o wadze do 18 kg. 

 
 

Srebrne drzwi Original dla psów ras średnich. Numer katalogowy: STW757ML 
 
Klasyczne przejście otwierane wahadłowo. Dolna krawędź klapki wyposażona w szeroki i mocny magnes. Do 
zestawu dołączona blokada całkowicie zamykająca przejście.      
 
Wymiary ramy: 352 x 294 mm. Wymiar przejścia: 281 x 237 mm. Kolor ramy – srebrny. Klapka z szerokim, 
mocnym magnesem. Dla psów o wadze do 18 kg. 

 
 
 
 

Staywell: MANUALNE DRZWI DLA PSÓW RAS DU ŻYCH I BARDZO DUŻYCH 
 
 
Duży pies również może cieszyć się swobodą wychodzenia do ogrodu kiedy tylko zapragnie. Do tej pory wypuszczenie psa 
ważącego około 40 kilogramów wiązało się z otwieraniem drzwi lub pozostawianiem ich uchylonych. W ziemie jednak możliwości 
te są mocno ograniczone, a za pomocą drzwiczek nie będzie trzeba ograniczać swobody i komfortu czworonoga. Produkty z tego 
segmentu przeznaczone są dla psów ważących do 40 kilogramów. W ofercie również specjalny model drzwi dla psów o wadze do 
100 kilogramów.  

 
 

Original – białe, klasyczne drzwiczki dla dużych psów. Numer katalogowy: STW760ML 
 
Dolna krawędź klapki wyposażona w szeroki i mocny magnes. Do zestawu dołączona blokada całkowicie 
zamykająca przejście. Przejście otwierane jest wahadłowo.       
 
Wymiary ramy: 456 x 386 mm. Wymiar przejścia: 370 x 314 mm. Kolor ramy – biały. Klapka z szerokim, 
mocnym magnesem. Dla psów o wadze do 40 kg. 

 
 

Duże drzwi Original – brązowe. Klasyczne drzwiczki Staywell. Numer katalogowy: STW775ML 
 
Drzwi otwierane w sposób klasyczny – wahadłowy. Posiadają bardzo mocny, szeroki magnes na dolnej 
krawędzi klapki, który zapobiega przypadkowemu otwarciu przy silniejszych podmuchach wiatru.         
 
Wymiary ramy: 456 x 386 mm. Wymiar przejścia: 370 x 314 mm. Kolor ramy – brązowy. Klapka z szerokim, 
mocnym magnesem. Dla psów o wadze do 40 kg. 

 



KATALOG PRODUKTÓW  

 

 
 

Infolinia: 801 000 482; e-mail: biuro@easypet.com.pl     

 
Klasyczne duże drzwi w kolorze srebrnym. Numer katalogowy: STW777ML 
 
Drzwi posiadają bardzo mocny, szeroki magnes na dolnej krawędzi klapki, który zapobiega przypadkowemu 
otwarciu przy silniejszych podmuchach wiatru. Klapka otwierana w sposób wahadłowy.               
 
Wymiary ramy: 456 x 386 mm. Wymiar przejścia: 370 x 314 mm. Kolor ramy – srebrny. Klapka z szerokim, 
mocnym magnesem. Dla psów o wadze do 40 kg. 

 
 
Drzwiczki z aluminiową ramą  - również do budy dla psa. Numer katalogowy: STW640ML 
 
Drzwi z ramą wykonaną z trwałego aluminium. Klapka wykonana z grubego, elastycznego tworzywa 
sztucznego, zakończonego mocnym magnesem. Krawędź wewnętrzna ramy uszczelniona szczotkami. 
 
Wymiary ramy: 502,6 x 329,1 mm. Wymiar przejścia: 451 x 277 mm. Kolor ramy – biały. Magnes u dołu klapy, 
wewnętrzna strona ramy izolowana specjalnymi szczotkami. Dla psów o wadze do 40 kg. 

 
 

Drzwi dla bardzo dużych psów – do 100 kg. Numer katalogowy: STW660ML 
 
Największe przejście dla psa dostępne na polskim rynku. Świetnie pasuje jako drzwi do budy na zimę. 
Elastyczna klapa wykończona mocnym magnesem. Rama wykonana z trwałego aluminium. 
 
Wymiary ramy: 692,6 x 417 mm. Wymiar przejścia: 642 x 366 mm. Kolor ramy – biały. Magnes u dołu klapy, 
wewnętrzna strona ramy izolowana specjalnymi szczotkami. Dla psów o wadze do 100 kg. 

 

 
 
 

Staywell: OPCJONALNE TUNELE I DODATKOWE ZAWIESZKI 
 
 

Zawieszka do drzwiczek Magnetic Deluxe STW400EFS i STW420EFS. Numer katalogowy: STW480M 
 
Zawieszka dedykowana do drzwiczek Magnetic Deluxe marki Staywell o numerach katalogowych: STW400EFS 
i STW420EFS. Do zestawu dołączona jest obróżka parciana. 
 
Zawieszka posiada specjalne kółko, za pomocą którego można przypiąć ją do obroży. Zawieszka w kolorze 
szarym. 

 
 

Zawieszka do drzwiczek Infra-Red na podczerwień. Numer katalogowy: STW580 
 
Dodatkowa lub zapasowa zawieszka do drzwi Infra-Red. Dostępna w kolorach: różowym, zielonym, żółtym 
oraz niebieskim. Można stosować zawieszki o różnych kolorach. 
 
Zawieszka posiada specjalne kółko, za pomocą którego można przypiąć ją do obroży. Zasilana na baterie. W 
zestawie obroża parciana. 

 
 

Zawieszka do drzwiczek Magnetic STW932EFS. Numer katalogowy: STW980M 
 
Dodatkowa zawieszka do obroży dla kota lub psa. Dzięki zawieszce, czworonóg może przejść przez 
magnetyczne drzwi Magnetic STW932EFS marki Staywell. 
 
Zawieszka posiada specjalne kółko, za pomocą którego można przypiąć ją do obroży. Zawieszka w kolorze 
szarym. 
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Tunel do drzwi Staywell STW300EFS oraz STW400EFS. Numer katalogowy: STW310WHITE 
 
Wzmocnienie do montażu drzwiczek Manual Deluxe oraz Magnetic Deluxe w kolorze białym. Tunele 
przeznaczone są do montażu w grubych drzwiach lub ścianach. 
 
Pojedynczy tunel o głębokości 4,5 cm. Tunel posiada specjalne wgłębienie umożliwiające montaż kilku tuneli, 
dostosowując ich ilość do głębokości otworu. 

 
 

Tunel do drzwi Staywell STW320EFS oraz STW420EFS. Numer katalogowy: STW330WOODGRAIN 
 
Dedykowany do drzwiczek w kolorze imitacji drewna z serii Manual Deluxe oraz Magnetic Deluxe. Tunele 
przeznaczone są do montażu w grubych drzwiach lub ścianach. 
 
Pojedynczy tunel o głębokości 4,5 cm. Tunel posiada specjalne wgłębienie umożliwiające montaż kilku tuneli, 
dostosowując ich ilość do głębokości otworu. 

 
 

Tunel do drzwi Staywell STW340EFS. Numer katalogowy: STW350GREY 
 
Tunel przeznaczony jest do montażu drzwiczek Manual Deluxe STW340EFS w grubych drzwiach lub ścianach. 
Dzięki zastosowaniu tuneli wzmacniamy konstrukcję ramy drzwiczek. 
 
Pojedynczy tunel o głębokości 4,5 cm. Tunel posiada specjalne wgłębienie umożliwiające montaż kilku tuneli, 
dostosowując ich ilość do głębokości otworu. 

 
 

Biały tunel do małych drzwi Original STW715EFS. Numer katalogowy: STW799WHITE 
 
Tunel przeznaczony do wzmocnienia lub wypełnienia otworu montażowego drzwiczek. Wykonany ze 
sztywnego tworzywa sztucznego. 
 
Tunel nadaje się do otworów o maksymalnej głębokości 5 cm. Tunel można także przycinać, tak by pasował 
do otworów o mniejszej głębokości.  

 
 

Szary tunel do małych drzwi Original STW737EFS. Numer katalogowy: STW799GREY 
 
Tunel wykonany ze sztywnego tworzywa sztucznego. Idealnie wzmacnia otwór montażowy drzwiczek oraz 
wyściela szorstkie powierzchnie powstałe w wyniku wycinania otworu. 
 
Tunel nadaje się do otworów o maksymalnej głębokości 5 cm. Tunel można także przycinać, tak by pasował 
do otworów o mniejszej głębokości.  

 

 
Brązowy tunel do małych drzwi Original STW730EFS. Numer katalogowy: STW799BROWN 
 
Wzmocnienie – tunel przeznaczony jest do montażu drzwiczek Original dla małych psów i kotów w grubych 
drzwiach lub ścianach. Tunel wykonany jest ze sztywnego tworzywa sztucznego. 
 
Tunel nadaje się do otworów o maksymalnej głębokości 5 cm. Tunel można także przycinać, tak by pasował 
do otworów o mniejszej głębokości.  

 
 

Tunel do drzwi Staywell STW919EFS. Numer katalogowy: STW940 
 
Tunel wykonany ze sztywnego tworzywa sztucznego w kolorze białym. Dzięki zastosowaniu tuneli można 
uniknąć otarć psa lub kota o ostre krawędzie powstałe w wyniku wycinania otworu w drzwiach. 
 
Pojedynczy tunel o głębokości 2 cm. Tunel posiada specjalne wgłębienie umożliwiające montaż kilku tuneli w 
jednej ramie drzwi. 
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Marka Drinkwell 
 
Drinkwell to specjalne pojniki dla psów, które zawsze podają świeżą wodę. 
Dzieje się tak, gdyż fontanny Drinkwell wyposażone są w zamknięty obieg 
wody. Wewnątrz fontanny umieszczony jest filtr węglowy, który usuwa 
nieprzyjemny zapach i smak wody. Dlatego psy i koty piją chętniej z fontann y. 

 
W katalogu prezentujemy pełną gamę fontann Drinkwell w różnych rozmiarach i o różnych pojemnościach.  

 
 

Drinkwell: FONTANNY – AUTOMATYCZNE POJNIKI DLA PSÓW  I KOTÓW 
 

Picie wody w dużych ilościach jest niezbędnym składnikiem zdrowej diety zarówno psów jak i kotów. Woda będzie przez nie 
częściej pita jeśli będzie smaczna. Fontanny Drinkwell mają za zadanie oczyszczać wodę z zanieczyszczeń takich jak ślina oraz 
sierść. Dzięki zastosowaniu specjalnego filtra węglowego, woda nie posiada również metalicznego posmaku i zapachu, który 
zniechęca zwierzęta do częstszego jej spożywania.  

 
 

Fontanna Drinkwell MINI dla kotów i małych psów. Numer katalogowy: MINI-EU-20 
 
Fontanna o pojemności 1,2 litra. Dzięki małym rozmiarom, nie zajmie więcej miejsca niż tradycyjna miska. 
Wyposażona w rampę zapobiegającą pryskaniu wody. Dedykowana małym psom i kotom. 
 
Filtr węglowy w zestawie. Zasilanie poprzez zasilacz. Regulowany strumień wody. Pompa pracuje bardzo 
cicho. Fontannę można myć w zmywarce. 

 
 

Fontanna Drinkwell ORIGINAL dla kotów i psów ras średnich. Numer katalogowy: FCB-REEU-20 
 
Fontanna o pojemności 1,5 litra. Przeznaczona dla kotów i psów ras średnich. Zbiornik wodny wyposażony w 
rampę zapobiegającą pryskaniu wody. 
 
Filtr węglowy w zestawie. Zasilanie poprzez zasilacz. Regulowany strumień wody. Pompa pracuje bardzo 
cicho. Fontannę można myć w zmywarce. 

 

 
Fontanna Drinkwell Platinum dla kotów oraz psów ras średnich i dużych. Numer katalogowy: D2EU-RE-20 
 
Pojnik wyposażony w antypoślizgowe podkładki, można ustawić bezpośrednio na podłodze. Posiada łatwo 
dostępny zbiornik na wodę. Wyposażona w rampę zapobiegającą pryskaniu wody. Pojemność - 1,5 litra. 
 
Filtr węglowy w zestawie. Zasilanie poprzez zasilacz. Regulowany strumień wody. Pompa pracuje bardzo 
cicho. Fontannę można myć w zmywarce. Model Platinum został wyposażony w dodatkowy filtr 
mechaniczny. 
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Marka Innotek 
 
W katalogu produktów marki Innotek® znajdziesz zarówno tanie i niezwykle proste w obsłudze obroże 
elektroniczne do tresury psów jak i bardziej zaawansowane wersje obroży serii Ranger do zastosowań 
profesjonalnych. Uzupełnieniem oferty są obroże antyszczekowe, w tym również zasilane 
akumulatorkiem i obroże elektroniczne pracujące w systemach niewidocznych ogrodzeń. 
 

 
 

Innotek: SYSTEMY OGRANICZAJ ĄCE SZCZEKANIE I WYCIE PSA 
 
Ktoś kiedyś rzekł: pies szczeka - to jego prawo. Niestety ta oczywista myśl często spotyka się z sytuacjami kiedy uporczywe 
szczekanie i wycie psa skutecznie dezorganizuje życie tak rodzinne jak i często jest przyczyną narastających konfliktów z 
sąsiadami, mającymi przecież pełne prawo do nocnej ciszy i spokoju. Dzięki systemom ograniczającym szczekanie psa zyskasz 
skuteczny sposób na rozwiązanie Twoich problemów, eliminując w określonych porach jego hałaśliwe zachowania. Znów 
prześpisz całą noc, a nad ranem będziesz mógł z uśmiechem przywitać sąsiada. 
 
 

BC-50E Obroża antyszczekowa. Numer katalogowy: BC-50E 
 
Popularny model obroży antyszczekowej Innotek model BC-50, to automatyczna obroża, która sama 
dopasowuje tryb impulsu do temperamentu psa. Obroża na baterie bez ostrzegania dźwiękowego. 
 
Zasilana na baterię, waga obroży 104 g, rozmiar szyi psa od 20 do 58 cm, zestaw elektrod do długiej i krótkiej 
sierści, obroża wodoodporna. Działa na szczekanie i wycie psa. 
 

 
BC-200 Obroża antyszczekowa z zasilaczem. Numer katalogowy: BC-200E 
 
Zaawansowany model wodoodpornej obroży antyszczekowej Innotek model BC-200, to automatyczna 
obroża, która sama dopasowuje siłę impulsu do temperamentu psa. Działa na szczekanie i wycie psa. 
 
Wbudowany akumulator, waga obroży 95 gram, rozmiar szyi psa od 20 do 58 cm, zestaw elektrod do długiej i 
krótkiej sierści, obroża wodoodporna, pasek obroży wymienny. 
 

 
Obroża antyszczekowa Anti Bark Spray Collar Scentless. Numer katalogowy: KIT11123 
 
Obroża ograniczająca uporczywe szczekanie psa. Działa w trakcie szczekania na zasadzie uwalniania sprayu o 
nieprzyjemnym dla psa zapachu. Wykrywanie szczekania odbywa się poprzez mikrofon. 
 
W zestawie pojemnik ze sprayem neutralnym o pojemności 60 ml. Zasobnik sprayu można uzupełniać 
zapachem cytrynowym. W zestawie bateria 4LR44 
 

 
Obroża antyszczekowa Spray Bark Control. Numer katalogowy: PBC19-11470 
 
Obroża eliminująca nadmierne szczekanie czy ujadanie psa. Detekcja szczekania odbywa się poprzez 
wbudowany mikrofon oraz czujnik wibracji krtani. Wykrycie szczekania skutkuje uwolnieniem sprayu. 
 
W zestawie pojemnik ze sprayem neutralnym o pojemności 85 ml. Zasobnik sprayu można uzupełniać 
zapachem cytrynowym. W zestawie bateria 4LR4. 
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Innotek: SYTEMY NIEWIDZIALNYCH STREF DOMOWYCH 
 
Twój kot podczas Twojej nieobecności poluje na ulubione rybki akwariowe lub obdrapuje ulubiony komplet wypoczynkowy? 
Sprawdź skuteczne rozwiązania marki Innotek, które cechują się małymi rozmiarami i mobilnością.  
 
 

Niewidzialna strefa domowa dla kota SSScat. Numer katalogowy: SSSCAT 
 
Wbudowany elektroniczny detektor wyzwala zapach w momencie wykrycia ruchu w pobliżu SSScat, 
odstraszając nieprzyjemną dla kota wonią. 
 
SSScat możesz dowolnie przestawiać w wiele miejsc, według pojawiających się potrzeb. Urządzenie korzysta 
z zasilania 4 bateriami AAA. Baterie nie wchodzą w skład zestawu. 

 
 

Innotek: SYSTEMY NIEWIDOCZNYCH OGRODZE Ń 
 
Systemy ogrodzeń elektronicznych dla psów  marki Innotek to rozwinięcie popularnych systemów typu elektryczny pastuch z tą 
jednak różnicą, że nie wymagają one do poprawnego działania fizycznego kontaktu pupila z przewodem. Systemy te działają w 
oparciu o technologię radiową i współpracują z elektronicznymi obrożami dla psów. Dzięki temu tego typu ogrodzenie w żaden 
sposób nie szpeci ogrodu, może być kompletnie niewidoczne i nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia dla człowieka nawet w 
przypadku kontaktu z przewodem, który na całej długości jest zaizolowany i pełni funkcję anteny radiowej z sygnałem o napięciu 
12V. 
 
Poprawne działanie systemu wymaga pracy właściciela z psem przez około 14 dni, tak aby pies jak najlepiej przyswoił sobie 
zasady pracy systemu bez nadmiernego stresu związanego z nową dla niego sytuacją panującą w ogrodzie. 
 
 
 

Elektryczny pastuch. Numer katalogowy: HF-25WE 
 
Jeden z prostszych systemów dostępnych na rynku. Dla mniejszych i średnich psów. System cechuje się 
wyjątkowo łatwą obsługą. Obroża na baterie. Automatyczne dopasowanie impulsu. 
 
150 metrów kabla. Waga obroży: 105 gram. Flagi ostrzegawcze. Zasilanie obroży: bateria L1325F 6V. 
Komplet elektrod do długiej i krótkiej sierści. Możliwość zastosowania kilku obroży dla większej ilości 
psów. Obroża odporna na deszcz. Możliwość zastosowania maksymalnie do 400 metrów kabla. 

 
 

Niewidoczne ogrodzenie. Numer katalogowy: SD-2100E 
 
Jeden z najlepszych produktów w dziedzinie elektronicznych pastuchów. Obroża na akumulatorek. 
Przypomnienie o ładowaniu w centralce. Podtrzymanie bateryjne w przypadku braku zasilania. 
 
150 metrów kabla. Waga obroży: 100 gram. Flagi ostrzegawcze. Zasilanie obroży na akumulatorek. 
Komplet elektrod do długiej i krótkiej sierści. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy w obroży. Funkcja 
przypominania o ładowaniu akumulatora obroży. Kontrolka przerwania przewodu. 
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Innotek: OBRO ŻE TRENIGOWE 

 
Obroża elektroniczna to doskonały sposób na skuteczną tresurę Twojego pupila. Stosowanie takiej obroży do treningu psa można 
rozpocząć już u psów, które skończyły 6 miesiąc życia i znają podstawowe komendy. Odpowiednie ułożenie psa przy pracy z 
obrożą pozwala również wyeliminować niepożądane zachowania również u starszych psów. Teraz problemy z psem skaczącym 
na ludzi, rzucającym się w pogoń za rowerzystą i zjadającym odpadki można naprawdę skutecznie rozwiązać bez niepotrzebnego 
ograniczania swobody psa i ciągłego stresu na samą myśl o spuszczeniu go ze smyczy. 
 

Elektryczna obroża treningowa – do 125 m. Numer katalogowy: FS-15E 
 
Elektryczna obroża treningowa FS-15E to podstawowy system treningowy firmy Innotek dla małych i 
średnich psów. Jej zasięg pracy do 125 metrów w wolnym terenie umożliwia skuteczny trening. 
 
Zestaw cechuje się najmniejszym z oferowanych pilotem. Zasięg: do 125 metrów. Wybór poziomu impulsu 
z 7 ustawień. Pilot i obroża na baterię. Waga pilota jedynie 30g. Rozmiar szyi psa: od 23 do 55 cm. Komplet 
elektrod do długiej i krótkiej sierści. 
 

 

Innotek: OBRO ŻE DODATKOWE DO SYSTEMÓW OGRODZEŃ 
 
 

Elektryczna obroża do ogrodzeń HF-025WE. Numer katalogowy: HF-025E 
 
Dodatkowa obroża przeznaczona do systemu niewidzialnego ogrodzenia HF-025WE zasilana baterią L1325F 
6V. 
 
Waga obroży z baterią: 105 gram. Obroża odporna na deszcz. Zestaw elektrod do krótkiej i długiej sierści 
 
 
Elektryczna obroża do ogrodzeń z serii SD. Numer katalogowy: SD-2225E 
 
Dodatkowa obroża przeznaczona do systemu niewidzialnego ogrodzenia z serii SD zasilana na 
akumulatorek. Obroża wyposażona jest w dodatkowy sygnał ostrzegawczy. 
 
Obroża odporna na śnieg i deszcz i wodę z odblaskowym paskiem obroży. Zasilanie obroży: Akumulatorek. 
Zestaw elektrod do krótkiej i długiej sierści 
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Marka SportDOG 
 
Amerykańska marka SportDOG to obroże i systemy kierowane do osób 
ceniących wysoką jakość produktów połączoną z przystępną ceną. W szerokiej 
gamie elektronicznych obroży tej marki znajdziesz popularne i bardziej 
zaawansowane rozwiązania do tresury psa. SportDOG proponuje sprawdzone 
rozwiązania w zakresie obroży szkoleniowych, specjalne obroże antyszczekowe 
dla psów dużych ras i lokalizatory psów myśliwskich.  
 

 
 
 

SportDog: SYSTEMY OGRANICZAJ ĄCE SZCZEKANIE I WYCIE PSA 
 
Szczekanie i wycie psa to częsty problem nie tylko w domu, ale również poważny powód do sąsiedzkich nieporozumień. W tej 
kategorii znajdziesz zaawansowane obroże elektroniczne ograniczające szczekanie i wycie psa. Dokonując wyboru konkretnej 
obroży antyszczekowej zwróć uwagę dla jakiej wielkości psa jest ona przeznaczona. Jeśli pies, który będzie nosił obrożę poza 
domem zwróć również uwagę czy jest ona wodoodporna. Pamiętaj, że stosowanie obroży antyszczekowej nie powinno 
przekraczać 12 godzin dziennie. 
 
 

Obroża antyszczekowa SportDOG NoBark 18. Numer katalogowy: SBC30-11224 
 
Obroża antyszczekowa dla dużych i średnich psów SportDog NoBark18 to zaawansowany model 
wodoodpornej obroży zapobiegający uporczywemu szczekaniu oraz wyciu psa. Dla dużych psów. 
 
Uniwersalne elektrody. Obroża wodoodporna zasilana baterią RFA-67. Skórzany pasek obroży. 18 poziomów 
impulsów w 3 trybach. 2 niezależne czujniki (sensor wibracji krtani i czujnik dźwięku). 

 
 

Obroża antyszczekowa SportDOG NoBark 10R. Numer katalogowy: SBC30-11233 
 
Elektroniczna obroża antyszczekowa NoBark 10R to jeden z najnowszych produktów marki SportDOG. 
NoBark 10R została wyposażona w technologię PERFECTBARK, która skutecznie identyfikuje szczekanie i 
wycie psa.  
 
Obroża wodoodporna zasilana akumulatorkiem. Skórzany pasek obroży. 10 poziomów impulsów w 3 
trybach.  Technologia PerfectBark, Wyświetlacz LCD. 

 
 
 
 
 

SportDog: OBRO ŻE TRENIGOWE 
 
Systemy elektronicznych obroży stosowane są do tresury i szkolenia psów. Są one również doskonałym sposobem na utrwalenie 
klasycznych efektów tresury psa i egzekwowania komend w sytuacji braku bezpośredniego kontaktu z psem. Szybki i skuteczny 
trening psa można przeprowadzić już u psów które skończyły 6 m-c życia i znają podstawowe komendy. Zaawansowane obroże 
elektroniczne można stosować do kontroli zachowań pupila na odległość od kilkuset metrów do nawet 1.5 kilometra reagując na 
jednego, dwa lub nawet trzy psy za pomocą jednego pilota. 
 

NOWOŚĆ : Elektryczna obroża SportDog SportTrainer 350 – do 350 m. Numer katalogowy: SD-400E 
 
Obroża elektroniczna Sport Trainer marki SportDog to doskonałe narzędzie pomocnicze służące do tresury 
psa w trudniejszych warunkach pogodowych. Zasięg umożliwia amatorską tresurę. 
 
Wodoodporna obroża dla psów powyżej 3,6 kg. Zasięg do 350 m. Zasilanie obroży i pilota – akumulatorki. 
Funkcje tresury: 8 poziomów impulsów długich oraz krótkich, ostrzeganie dźwiękowe. 
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NOWOŚĆ : Elektryczna obroża SportDog SportTrainer 700 – do 700 m. Numer katalogowy: SD-800E  
 
Ten model obroży umożliwia szkolenie psa w trudniejszych warunkach pogodowych. Zasięg pozwala na 
przeprowadzenie tresury profesjonalnej jak i amatorskiej, dzięki czemu system ten jest uniwersalny. 
 
Wodoodporna obroża dla psów powyżej 3,6 kg. Rozmiar szyi od 23 do 56 cm. Zasięg do 700 m. Zasilanie 
poprzez akumulatorki. Funkcje tresury: 8 poziomów impulsów długich i krótkich, ostrzeganie dźwiękowe. 
 

 
NOWOŚĆ : Elektryczna obroża SportTrainer 1200 – do 1.200 m. Numer katalogowy: SD-1225E 
 
Jeden z nowszych systemów treningowych dla psów, który przeznaczony jest głównie do zastosowań 
profesjonalnych takich jak myślistwo. Dodatkową funkcją wyróżniającą ten model spośród innych jest 
ostrzeganie wibracjami przed impulsem. 
 
Wodoodporna obroża dla psów powyżej 3,6 kg. Rozmiar szyi od 23 do 56 cm. Zasięg do 1.200 m. Zasilanie 
zestawu: akumulatorki. Funkcje tresury: 8 poziomów krótkich impulsów ostrzegawczych w 3 natężeniach, 8 
poziomów impulsów długich w 3 natężeniach, system ostrzegania dźwiękowego, wibracje ostrzegawcze. 
Pilot obsługuje do 3 obroży jednocześnie. 

 
 

 

SportDog: PROFESJONALNE OBRO ŻE TRENIGOWE 
 
Systemy obroży elektronicznych przygotowane na potrzeby psów myśliwskich, jak i wykorzystywane przez najbardziej 
wymagających użytkowników różnią się od popularnych systemów amatorskich głównie zwiększonym zasięgiem działania i 
wzmocnioną budową obroży, które są przygotowane do pracy w najtrudniejszych warunkach. Systemy tej linii zostały wyjątkowo 
starannie przygotowane i wyselekcjonowane do pracy w najtrudniejszych warunkach. 
 
 

Beeper Locator dźwiękowa obroża śledząca. Numer katalogowy: DSL-400-19 
 
Obroża z dźwiękowym lokalizatorem psa SportDog Deluxe Beeper Locator jest elektronicznym systemem dla 
psów, zaprojektowanym dla potrzeb myślistwa. Obroża pozwala na śledzenie psa oraz podążanie za nim. 
 
Funkcje obroży: 4 rodzaje sygnału dźwiękowego, 2 ustawienia siły głośności, 3 tryby pracy lokalizujące psa w 
ruchu i w czasie zakończenia biegu, Zasięg roboczy do 400 metrów, Zasilanie obroży zapewnia bateria 
CR123A. 

 
 
 

Elektryczna obroża SportTrainer 1600 – do 1.600 m. Numer katalogowy: SD-1825E 
 
Najnowszy produkt marki SportDog, przeznaczony do tresury psów o wadze większej niż 3.6 kg. Dodatkowo, 
zestaw jako formę ostrzegawczą, oferuje wibracje w obroży. Oba elementy zasilane na doładowywane 
akumulatorki. Obsługa do 3 obroży elektronicznych jednocześnie. 
 
Wodoodporna obroża dla psów powyżej 3,6 kg. Rozmiar szyi od 23 do 56 cm. Zasięg do 1.600 m. Zasilanie 
zestawu: akumulatorki. Funkcje tresury: 8 poziomów krótkich impulsów ostrzegawczych w 3 natężeniach, 8 
poziomów impulsów długich w 3 natężeniach, system ostrzegania dźwiękowego, wibracje ostrzegawcze. 
Pilot obsługuje do 3 obroży jednocześnie. 
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SportDog: OBRO ŻE DODATKOWE DO SYSTEMÓW TRENINGOWYCH 
 

 
Elektryczna obroża do systemów SportTrainer 350 i 700. Numer katalogowy SDR-FSE 
 
Dodatkowa obroża przeznaczona do systemów SportTrainer 350 oraz SportTrainer 700. Zasilana poprzez 
doładowywany akumulatorek. 
 
Dla psów o wadze wyższej niż 3,6 kg i rozmiarze szyi mieszczącym się w przedziale od 23 do 56 cm. Waga 
obroży 80 gram. Zestaw elektrod do długiej i krótkiej sierści. 

 
 

Elektryczna obroża do systemów SportTrainer 500 i 800. Numer katalogowy: SDT30-11250 Add 
 
Dodatkowa obroża przeznaczona do systemu treningowego Sport Trainer o zasięgu 500 oraz 800 metrów 
zasilana wymiennymi akumulatorami. 
 
Dla psów o wadze powyżej 3,6 kg i rozmiarze szyi od 23 do 56 cm. Waga obroży: 80 gram. Zestaw elektrod do 
krótkiej i długiej sierści. 
 

 
Elektryczna obroża do systemów Wetland Hunter. Numer katalogowy: SDT30-11235 Add 
 
Dodatkowa obroża przeznaczona do systemu treningowego Wetland Hunter zasilana wymiennymi 
akumulatorami w kolorze maskującym. 
 
Dla psów o wadze powyżej 3,6 kg i rozmiarze szyi od 23 do 56 cm. Waga obroży: 80 gram. Zestaw elektrod do 
krótkiej i długiej sierści. 

 
Elektryczna obroża do systemów SportTrainer 1600/1200. Numer katalogowy: SDR-AE1600M-ADD/ SDR-
AE1200M-ADD 
 
Dodatkowa obroża przeznaczona do systemu SportTrainer 1600, zasilana akumulatorkiem doładowywanym, 
w zestawie stacja dokująca do obroży. 
 
Dla psów o wadze powyżej 3,6 kg i rozmiarze szyi psa od 23 do 56 cm. Waga obroży: 90 gram. Zestaw 
elektrod do długiej i krótkiej sierści, pasek w kontrastującym kolorze oraz stacja dokująca. 
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Marka Dogtra 
 
W ofercie produktów marki Dogtra znajdziesz najbardziej zaawansowane 
rozwiązania do tresury psów. Dogtra to najwyższa jakość takich produktów 
jak: elektroniczne obroże treningowe, obroże skutecznie ograniczające 
szczekanie i wycie psów oraz niewidoczne elektroniczne ogrodzenie dla psa. 
Większość modeli Dogtry to obroże zasilane akumulatorkami z możliwością 
ich ładowania przez zasilacz. Oferta marki Dogtra to odpowiedź na 
oczekiwania najwyższej klasy produktów i możliwość ich wykorzystania w 
najtrudniejszych warunkach.  

 
 
 
 
 

Dogtra: SYSTEMY OGRANICZAJ ĄCE SZCZEKANIE I WYCIE PSA 
 
Szczekanie i wycie psa to częsty problem nie tylko w domu, ale również poważny powód do sąsiedzkich nieporozumień. W tej 
kategorii znajdziesz zaawansowane obroże elektroniczne ograniczające szczekanie i wycie psów. Najwyższa jakość marki Dogtra. 
 
 

Obroża antyszczekowa Yapper Stopper 100. Numer katalogowy: DOGTRA YS100 
 
Elektryczna obroża antyszczekowa YS100 uznanej marki Dogtra do zastosowań amatorskich i 
półprofesjonalnych. 
 
Obroża wodoodporna zasilana baterią 4LR44 6V o wadze 70 gram. Skórzany pasek obroży. 7 trybów pracy 
obroży. Zalecana dla mniejszych, średnich i dużych psów, czyniąc ten produkt uniwersalnym. Obroża 
wyposażona w czujnik wibracji krtani. 

 
Obroża antyszczekowa Yapper Stopper 300. Numer katalogowy: DOGTRA YS300 
 
Maksymalnie zminiaturyzowany, profesjonalny i zapewne najbardziej zaawansowany technologicznie 
model obroży antyszczekowej z ładowarką. Przeznaczony dla małych, średnich i dużych psów. 
 
Obroża wodoodporna zasilana akumulatorem Li-Po. Skórzany pasek obroży. Posiada 7 trybów pracy. 
Ostrzeganie dźwiękiem i wibracją.  Waga obroży: 58 g. Rozmiar szyi psa od 20 do 55 cm. Obroża 
wyposażona w czujnik wibracji krtani. Wodoodporna. 
 
Obroża antyszczekowa Yapper Stopper 500. Numer katalogowy: DOGTRA YS500 
 
Profesjonalna elektryczna obroża antyszczekowa marki Dogtra - model YS500 z ładowarką przeznaczona 
jest dla dużych i średnich psów o wadze powyżej 25 kg. 
 
Obroża wodoodporna zasilana akumulatorem Ni-MH. Skórzany pasek obroży. Posiada 7 trybów pracy. 
Waga obroży: 123 g. Rozmiar szyi psa od 28 do 70 cm. Obroża wyposażona w czujnik wibracji krtani. 
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Dogtra: OBRO ŻE TRENINGOWE 
 
Wyjątkowo skuteczne i zaawansowane obroże elektroniczne marki Dogtra do zastosowań amatorskich i półprofesjonalnych. 
Zasięg dostosowany do standardowych potrzeb. Maksymalna miniaturyzacja pilotów.  
 

Obroża elektryczna Dogtra iQ – do 400 m. Numer katalogowy: DOGTRA iQ 
 
Zestaw posiada zasięg działania w obrębie do 400 metrów, co czyni z niego produkt wysokiej klasy, dający 
zarówno amatorom jak i treserom szerokie możliwości kontroli nad zachowaniem psa. 
 
Obroża wodoodporna zasilana akumulatorem. Pilot zasilany akumulatorem. Akumulatorki ładowane 2 
godziny. 100 poziomów impulsu. Oddzielne klawisze dla impulsu krótkiego, długiego i ostrzegania dźwiękiem 
i wibracją. Zasięg do 400 m. Do zestawu dołączona jest praktyczna walizka. 

 
Obroża elektryczna Dogtra 620 NCP – do 600 m. Numer katalogowy: DOGTRA 620 NCP 
 
Profesjonalna zdalnie sterowana obroża elektroniczna marki Dogtra 620NCP to idealne rozwiązanie dla osób, 
które chcą w prosty i szybki sposób nauczyć psa wykonywać wiele czynności. 
 
Obroża wodoodporna zasilana akumulatorem. Waga obroży 137 g. Pilot wyposażony w wyświetlacz LCD 
zasilany akumulatorem. 127 poziomów impulsu. Oddzielne klawisze w pilocie dla impulsu krótkiego, 
długiego i ostrzegania dźwiękiem lub wibracją oraz funkcję podświetlenia ekranu LCD pilota. Zasięg do 600m. 
Do zestawu dołączona jest praktyczna walizka. 

 
Obroże elektryczne Dogtra 622 NCP – do 600 m. Numer katalogowy: DOGTRA 622 NCP2 
 
Profesjonalne zdalnie sterowane obroże elektroniczne marki Dogtra 622NCP to idealne rozwiązanie dla osób, 
które chcą w prosty i szybki sposób nauczyć jednocześnie 2 psy wykonywać wiele czynności. 
 
Obroże wodoodporne zasilane akumulatorami (z różnymi kolorami pasków). Waga 1 obroży 137 g. Pilot 
wyposażony w wyświetlacz LCD zasilany akumulatorem. 127 poziomów impulsu. Funkcja ostrzegania 
dźwiękiem i wibracją. Zasięg 600 m. Do zestawu dołączona jest praktyczna walizka. 

 
 
 
 
 

Dogtra: PROFESJONALNE OBRO ŻE TRENINGOWE 
 
 
Wyjątkowo skuteczne i zaawansowane obroże elektroniczne marki Dogtra do zastosowań profesjonalnych i amatorskich. Zasięg 
dostosowany do niestandardowych potrzeb. Doskonale dobrany zasięg i maksymalna ilość oferowanych funkcji zadowoli 
najbardziej wymagających użytkowników. Na uwagę zasługuje duża rozpiętość siły impulsu – nawet do 127 poziomów. 
 
 

Obroża elektryczna Dogtra 1210 NCP – do 1.200 m. Numer katalogowy: DOGTRA 1210 NCP 
 
Profesjonalna obroża elektryczna Dogtra model 1210 NCP z nowym pilotem serii 2302 NCP to markowy 
wodoodporny zestaw zasilany akumulatorkami typu Li-Po. 
 
Obroża wodoodporna zasilana akumulatorkiem. Waga obroży 118 g, idealna dla psów o rozmiarze szyi 
między 29 a 72 cm. Pilot zasilany akumulatorem z ekranem LCD. Posiada 127 poziomów impulsu. Funkcja 
dodatkowego ostrzegania dźwiękiem/wibracją. Zasięg zestawu: do 1.200 m. Do zestawu dołączona jest 
praktyczna walizka. 
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Obroże elektryczne Dogtra 1212 NCP – do 1.200 m. Numer katalogowy: DOGTRA 1212 NCP 
 
Profesjonalne obroże elektryczne Dogtra model 1212 NCP z nowym pilotem serii 2302 NCP to markowy 
wodoodporny zestaw o zasięgu 1.200 metrów zasilany akumulatorkami typu Li-Po. 
 
Obroże wodoodporne zasilane akumulatorami (z różnymi kolorami pasków). Waga obroży 207 g, idealna dla 
psów o rozmiarze szyi między 29 a 72 cm. Pilot zasilany akumulatorem z ekranem LCD. W obroży 127 
poziomów impulsu. Funkcja dodatkowego ostrzegania dźwiękiem/wibracją. Zasięg zestawu: do 1.200 m. Do 
zestawu dołączona jest praktyczna walizka. 

 
Obroże elektryczne Dogtra 3500 NCP – do 1.600 m. Numer katalogowy: DOGTRA 3500 NCP 
 
Zasięg 1.600 metrów spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników, a obroża w wersji 3502 
NCP Super-X  to model, do którego inne zestawy mogę się tylko próbować zbliżać. 
 
Obroża wodoodporna zasilana akumulatorem o wadze 119 g dla psów o rozmiarze szyi od 24 do 70 cm. Pilot 
zasilany akumulatorem z ekranem LCD. W obroży 127 poziomów impulsu. Funkcja dodatkowego ostrzegania 
dźwiękiem/wibracją. Zasięg zestawu: do 1.600 m. Praktyczna walizka w zestawie.  

 
Obroże elektryczne Dogtra 3502 NCP – do 1.600 m. Numer katalogowy: DOGTRA 3502 NCP 
 
Profesjonalny zestaw obroży treningowych dla dwóch psów marki Dogtra 3502 NCP Super X zasilany 
akumulatorkami typu Li-Po. 
 
Obroże wodoodporne zasilane akumulatorami. Pilot zasilany akumulatorem z ekranem LCD. 127 poziomów 
impulsu. Funkcja dodatkowego ostrzegania dźwiękiem/wibracją. Zasięg zestawu: do 1.600 m. Do zestawu 
dołączona jest praktyczna walizka. 

 
Obroża elektryczna marki Dogtra 2500 T&B – do 1.600 m. Numer katalogowy: DOGTRA 2500T&B 
 
Profesjonalna obroża Dogtra 2500 T&B o zasięgu 1.600 metrów umożliwiająca tresurę i lokalizację psa 
myśliwskiego w terenie za pomocą sygnalizacji dźwiękowej (w zasięgu 700 metrów. tryby: bieg, postój) 
  
Obroża wodoodporna zasilana akumulatorem o wadze 118 g. Regulacja obwodu szyi psa od 25 do 54 cm. 
Pilot na akumulator z ekranem LCD. 127 poziomów impulsu. Funkcja lokalizacji w zasięgu 700 m. Zasięg 
funkcji treningowej: do 1.600 m. Do zestawu dołączona jest praktyczna walizka. 

 
 
 
 

Dogtra: SYSTEMY NIEWIDOCZNYCH OGRODZE Ń 
 
Najbardziej zaawansowany system niewidocznego ogrodzenia. Wyjątkowa jakość marki Dogtra. Dla wyjątkowo wymagających 
użytkowników. Obroże elektroniczne marki Dogtra zostały wykonane z materiałów antybakteryjnych. Elektrody ze stali 
szlachetnej. Zasilanie najnowszym typem akumulatorków Li-Po.  
 

Elektryczny pastuch Dogtra EF3000. Numer katalogowy: DOGTRA EF3000 
 
Elektroniczne ogrodzenie marki Dogtra EF-3000 GOLD to jedyny zestaw zawierający obrożę elektryczną 
zasilaną najwyższej klasy akumulatorkiem Li-Po. 
 
150 metrów kabla (możliwość rozbudowy do 1700 m). Obroża na akumulator Li-Po. Flagi ostrzegawcze. 
Komplet elektrod do długiej i krótkiej sierści. 5 trybów pracy obroży. Wskaźnik rozładowania. Płynna regulacja 
strefy zakazanej dla psa. Funkcja pracy z samym impulsem bez ostrzeżenia dźwiękowego.  
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Dogtra: OBRO ŻE DODATKOWE DO SYSTEMÓW OGRODZEŃ 

 
 

Elektryczna obroża do systemu EF3000. Numer katalogowy: DOGTRA EF ADD 
 
Dodatkowa obroża przeznaczona do systemu typu niewidzialne ogrodzenie EF3000. 
 
Dla psa o rozmiarze szyi: 15-60 cm. Funkcja Standby – wydłużająca czas pracy akumulatora między 
ładowaniami. Obroża wykonana z materiałów antybakteryjnych. Skórzany pasek obroży. 
Czas ładowania: 2 godziny 
 

 
 

Dogtra: OBRO ŻE DODATKOWE DO SYSTEMÓW TRENINGOWYCH 
 
 

Elektryczna obroża do systemu 1210NCP. Numer katalogowy: DOGTRA 1210 Add 
 
Dodatkowa obroża przeznaczona do obroży elektronicznych serii 1200 i 2300. 
 
Dla psa o rozmiarze szyi: 15-60 cm. Obroża o wadze: 207 g. Obroża wykonana z materiałów 
antybakteryjnych. Skórzany pasek obroży. Czas ładowania: 2 godziny 
 

 
 

Elektryczna obroża do systemu 3500NCP. Numer katalogowy: DOGTRA 3500 ADD 
 
Dodatkowa obroża elektryczna do systemu Dogtra 3500 NCP Super-X jest zasilana akumulatorkami Li-Po co 
umożliwia jej pełne naładowanie w niecałe 2 godziny. 
 
Dla psa o rozmiarze szyi: 24-70 cm. Obroża wykonana z materiałów antybakteryjnych ze skórzanym paskiem. 
Waga obroży: 204 g. Obroża posiada 127 poziomów impulsów oraz ostrzeganie dźwiękowo/wibracyjne 
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Marka PAC 
 
17 lat doświadczenia w branży elektronicznych systemów treningowych pozwala 
zaoferować innowacyjne rozwiązania najbardziej zaawansowanych technologicznie 
produktów. Systemy produkowane przez PAC w Irlandii to najwyższa jakość wykonania 
produktu i dbałość o bezpieczeństwo Twojego psa. 
 
Trenując psa z systemem marki PAC masz szansę osiągnąć doskonałe efekty szkolenia w 

czasie nie osiągalnym przy innych metodach szkoleniowych. 
 
 

PAC: SYSTEMY NIEWIDOCZNYCH OGRODZEŃ 
 
Spotkałeś się z sytuacją, że pies samowolnie forsuje wszelkie istniejące ogrodzenia i wypuszcza się na wycieczki po okolicy lub 
notorycznie niszczy wartościowe miejsca w ogrodzie? W tej grupie produktów znajdziesz rozwiązanie problemów dzięki 
zastosowaniu jednego z systemów niewidocznych ogrodzeń dla psów. 
 
 

PAC Fence. Numer katalogowy: PACFEN200 
 
System Pac Fence typu niewidoczne ogrodzenie z możliwością ładowania obroży w sterowniku. Inteligenta 
obroża wyposażona jest w system, który zwiększa impuls w miarę zbliżania się psa do przewodu. 
 
200 metrów kabla. Obroża wodoodporna z możliwością ładowania w centralce. System podtrzymania napięcia 
podczas krótkotrwałych zaników prądu w centralce. Płynna regulacja stref w zakresie 1-3 m.  
 

 

PAC: OBROŻE TRENIGOWE 
 
Tresurę psa z elektroniką można zacząć już w 6-tym miesiącu życia psa. W ofercie znajdziesz elektroniczne systemy treningowe 
takie jak obroża elektroniczna z pilotem. Obroże elektroniczne marki PAC charakteryzuje wysoki poziom wodoszczelności. 
Obroże z pilotem PAC to także ponad przeciętny zasięg i obsługa do 6 obroży za pomocą jednego pilota. 
 
 

PAC Trainer nDXT. Numer katalogowy: PAC nDXT 
 
Nowoczesny cyfrowy system do zdalnej tresury psa nDXT, to jeden z najnowszych produktów marki PAC. 
Zastosowanie technologii cyfrowej pozwoliło producentowi zwiększyć zasięg działania do 1.000 metrów przy 
jednoczesnej miniaturyzacji pilota. Zestaw zasilany akumulatorkami z ładowarką. 
 
Zasięg do 1.000 m. 60 poziomów impulsów. Wodoszczelność obroży do 10 m. Możliwa kontrola aż 3 psów 
 

 
PAC Trainer DXT2. Numer katalogowy: PAC DXT2 
 
Profesjonalna obroża treningowa dla psów marki PAC o zasięgu 1250 metrów oferuje 64 poziomy impulsów . 
Obroża oraz pilot, który może obsługiwać dodatkowego (2-go) psa zasilane są  akumulatorkiem z możliwością 
doładowywania przez zasilacz. Dodatkowa obroża atrapa. 
 
Zasięg do 1250 m. 64 poziomy impulsów w płynnej regulacji. Wodoszczelność obroży do 10 metrów. 

 
 

PAC Trainer DXT6. Numer katalogowy: PACDXT6 
 
Profesjonalna obroża treningowa dla psów marki PAC oferuje 64 poziomy impulsów. Obroża zasilana 
akumulatorkiem z możliwością doładowywania przez stację dokującą. 
 
Możliwość kontroli aż 6 psów jednocześnie za pomocą  1 pilota. Zasięg do 1250 metrów. Obroża posiada 
sygnał ostrzegawczy oraz emituje impulsy korekcyjne krótkie i długie.  Wodoszczelność obroży do 10 m. 
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PAC Trainer EXT2. Numer katalogowy: PAC EXT2 
 
Nowoczesny cyfrowy system do zdalnej tresury nawet 2 psów jednocześnie. EXT2 to jeden z najnowszych 
produktów marki PAC. Zastosowanie technologii cyfrowej pozwoliło producentowi zwiększyć zasięg działania 
do 3.000 metrów. Obroża zasilana akumulatorkiem z ładowarką. Atrapa obroży w komplecie. 
 
Zasięg do 3km. 60 poziomów impulsów. Wodoszczelność obroży do 10 m. Nowoczesny pilot.     Ładowarka. 
 

 
PAC Trainer EXT6. Numer katalogowy: PAC EXT6 
 
Nowoczesny cyfrowy system do zdalnej tresury nawet 6 psów jednocześnie. EXT6 to jeden z najnowszych 
produktów marki PAC. Zastosowanie technologii cyfrowej pozwoliło producentowi zwiększyć zasięg działania 
do 3.000 metrów. Obroża zasilana akumulatorkiem z ładowarką. Atrapa obroży w komplecie. 
 
Zasięg do 3km. 60 poziomów impulsów. Wodoszczelność obroży do 10 m. Nowoczesny pilot. Ładowarka. 

 
 

PAC: OBROŻE DODATKOWE DO SYSTEMÓW TRENINGOWYCH 
 
 

Dodatkowa obroża elektryczna PacTrainer EXT. Numer katalogowy: PAC add EXT 
 
Dodatkowa obroża elektryczna do systemów treningowych z serii PacTrainer EXT. 
 
Waga obroży 118 gram. Zintegrowany akumulator NiMH. Wodoodporność do 10 metrów. Komplety długich i 
krótkich elektrod. Obroża dedykowana do systemów EXT  

 
 
 

Dodatkowa obroża PAC F5C do ogrodzeń. Numer katalogowy: PACFEADD 
 
Wodoodporna obroża treningowa PAC F5C posiada funkcję kodowania/włączania magnetycznego poprzez 
zbliżenie do nadajnika. 
 
Możliwość ładowania obroży z zasilacza dołączonego do systemu niewidoczne ogrodzenie marki PAC.  Waga 
obroży: 135 g. 

 
 
 

Dodatkowa obroża treningowa PAC BXC2. Numer katalogowy: PACBXADD 
 
Wodoodporna obroża treningowa PAC BXC2 posiada funkcję kodowania/włączania magnetycznego poprzez 
zbliżenie do nadajnika. 
 
Możliwość ładowania obroży z zasilacza dołączonego do systemów treningowych marki PAC. Waga obroży: 95 
g. 

 
 
 

Dodatkowa obroża treningowa PAC AXC-5. Numer katalogowy: PAC-ADD-AXC5 
 
Dodatkowa obroża elektryczna dla dużych psów. Obroża współpracuje z systemami treningowymi z serii 
PacTrainer BXT oraz DXT. 
 
Waga obroży 135 gram. Obroża wodoodporna, dedykowana do systemów BXT i DXT. Idealna dla dużych 
psów. 
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Marka Multivet 
 

 
W ofercie produktów marki Multivet znajdziesz systemy wspomagające tresurę, zabezpieczające 
wydzielone strefy w domu oraz eliminujące uciążliwe szczekanie. Marka Multivet specjalizuje się 
w produktach bazujących na zasadzie wydzielania zapachów nieprzyjemnych dla naszych pupili. 
 
 

 
 
 

Multivet: OBRO ŻE TRENINGOWE 
 
Multivet oferuje idealne rozwiązania wspomagające tresurę psa w przypadku, gdy pupil nie może z różnych względów używać 
klasycznej elektronicznej obroży treningowej. 
 

 
Elektroniczny treser zapachowy Spray Commander. Numer katalogowy: MV-SPCOMM 
 
Elektroniczna obroża treningowa marki Multivet to rozwiązanie dla tych psów, które z różnych względów nie 
mogą używać do treningu klasycznej obroży elektrycznej z impulsem elektrostatycznym. 
 
W zestawie znajduje się: elektroniczna obroża, 2 baterie 6V L1325, pilot, pojemnik ze sprayem o dużej 
pojemności, pasek obroży i przewodnik treningowy (w języku angielskim). 

 

 
Multivet: AKCESORIA 

 
 

Dodatkowy Spray cytrynowy Multivet. Numer katalogowy: MVSCADD 
 
Dodatkowy Spray do obroży antyszczekowych Multivet. 
 
Pojemnik ze sprayem cytrynowym Multivet o pojemności 60 ml. Do stosowania w obrożach Spray Deluxe, 
Spray Scentless oraz Spray Bark Control. Spray przeznaczony jest również do uzupełniania obroży marki 
Innotek. 
 

 
Dodatkowy Spray neutralny Multivet. Numer katalogowy: MVSNADD 
 
Dodatkowy Spray do obroży antyszczekowych Multivet. 
 
Pojemnik ze sprayem neutralnym Multivet o pojemności 60 ml. Do stosowania w obrożach Spray Deluxe, 
Spray Scentless oraz Spray Bark Control. Spray przeznaczony jest również do uzupełniania obroży marki 
Innotek. 
 

 
 
Dodatkowy Spray neutralny do SSScat Innotek. Numer katalogowy: MVSCADD 
 
Dodatkowy Spray do systemu SSScat Innotek. 
 
Pojemnik ze sprayem neutralnym Multivet o pojemności 143 ml. Do stosowania w systemie niewidocznej 
bariery dla kota  SSScat. Spray przeznaczony jest do uzupełniania strefy SSSCat marki Innotek. 
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Marka DT Systems 
 
Firma DT Systems jest jednym z najstarszych i najbardziej doświadczonych 
producentów obroży elektronicznych do tresury psów. W ich ofercie można znaleźć 
także obroże antyszczekowe, lecz głównie specjalizują się właśnie w elektronicznych 
obrożach z pilotem. Te obroże elektroniczne cechują dodatkowe funkcje takie jak 
wibracje ostrzegawcze (w technologii Positive Vibration™) bądź lokalizacje 
dźwiękowe. 

 
 
 

 
DT Systems: ELEKTRONICZNE OBRO ŻE TRENINGOWE 

 
Obroże treningowe DT Systems przystosowane są do tresury psów w trudnych warunkach zarówno pogodowych jak i 
terenowych. Dzięki zastosowaniu systemu Maxx-Range™ minimalizowany jest wpływ ukształtowania terenu na zasięg pracy 
zestawu. Zdecydowana większość tych systemów charakteryzuje się wysokim poziomem wodoodporności zarówno w przypadku 
obroży elektronicznej jak i pilota. 
 

 
Obroża elektroniczna Micro-iDTZ3000. Numer katalogowy: Micro-iDTZ3000 
 
Elektryczna obroża Micro-iDTZ 3000 marki DT Systems jest jedną z najmniejszych obroży elektrycznych na 
rynku. Wysoki poziom funkcjonalności umożliwia stosowanie u mniejszych, średnich jak i większych ras psów. 
 
Zasięg: do 800 metrów. 16 poziomów impulsów krótkich i długich. Wibracje ostrzegawcze. Pilot i obroża dla 
psa na akumulatorek z możliwością ładowania. Włącznik/wyłącznik magnetyczny w obroży. 
 

 
Obroża elektroniczna EZT 1000 Plus Super Trainer. Numer katalogowy: EZT1000P 
 
W pełni wodoodporna obroża pozwala na tresurę w najtrudniejszych warunkach pogodowych oraz 
terenowych. Całość zapakowana w estetyczną walizkę. 
 
Zasięg: do 1.000 metrów. 16 poziomów impulsów krótkich i długich. Pilot i obroża dla psa na akumulatorek z 
możliwością ładowania. Ładowarka w zestawie. 
 

 
Obroża elektroniczna EZT 2000 Plus Super Trainer. Numer katalogowy: EZT2000P 
 
Zestaw EZT 2000 Plus Super Trainer wyposażona jest w dodatkową funkcję wibracji ostrzegawczych w obroży. 
W pełnie wodoodporny zestaw z obrożą elektroniczną. 
 
Zasięg: do 1.000 metrów. 16 poziomów impulsów krótkich i długich. Wibracje ostrzegawcze. Pilot i obroża dla 
psa na akumulatorek z możliwością ładowania. Ładowarka w zestawie. 
 

 
Profesjonalna, elektroniczna obroża SPT 2420. Numer katalogowy: SPT2420 
 
Elektryczna obroża SPT2420 marki DT Systems dla psa stworzona została z myślą o najbardziej wymagających 
właścicielach psów, myśliwych i treserach. Pilot posiada duży wyświetlacz LCD. 
 
Zasięg: do 2.000 metrów. 50 poziomów impulsów. 4 rodzaje impulsów korekcyjnych. Wibracje ostrzegawcze. 
Pilot i obroża dla psa na akumulatorek z możliwością ładowania.  
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Wodoszczelna obroża treningowa H2O 1810. Numer katalogowy: H2O1810 
 
Zestaw specjalnie przygotowany do tresury w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Pilot posiada 
wodoodporną obudowę, zaś obroża elektroniczna dla psa całkowicie wodoszczelna. 
 
Zasięg: do 1.600 metrów. 16 poziomów impulsów. 2 rodzaje impulsów korekcyjnych. Pilot i obroża dla psa na 
akumulatorek z możliwością ładowania. Wewnętrzna antena w obroży maksymalizująca zasięg. 

 
 
 

DT Systems: OBRO ŻE ANTYSZCZEKOWE 
 
Obroże antyszczekowe marki DT Systems z powodzeniem nadają się dla psów, które przebywają znaczącą większość czasu na 
zewnątrz. Antyszczekowe obroże tej marki cechują się bowiem wysokim poziomem wodoodporności. Każda z obroży 
antyszczekowych DT Systems posiada specjalny mikroprocesor, który gwarantuje działanie w każdym momencie . 
 
 

Antyszczekowa obroża Ultra Min-E 2090. Numer katalogowy: ULTRAMINEE2090 
 
Obroża przeciw szczekaniu charakteryzująca się bardzo małymi rozmiarami. Automatyczny tryb pracy 
powoduje, że obroża może być również stosowana przez amatorów w zakresie tresury psów. 
 
8 poziomów impulsów korekcyjnych dopasowywanych automatycznie. Dla psów powyżej 3,6 kg. Obroża jest 
wodoodporna. Obroża z czujnikiem wibracji krtani w elektrodach. Zasilanie: bateria 6V 

. 
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Marka Loc8tor 
 
Loc8tor to angielska firma dostarczająca na rynek bardzo przydatne urządzenia, zwane 
lokalizatorami. Nowatorskie urządzenia tej firmy są zdobywcami wielu prestiżowych 
nagród. Dzięki łatwiej obsłudze i dużej funkcjonalności lokalizatory marki Loc8tor 
używane są zarówno przez amatorów z dziedziny elektroniki jak i również przez osoby 
posiadające doświadczenie w użytkowaniu systemów śledzących. Firma ta dysponuje 
lokalizatorami radiowymi oraz wysoce precyzyjnymi lokalizatorami GPS. 
 

 
 
 
 

Loc8tor: RADIOWE LOKALIZATORY 
 
Lokalizatory dla psów to doskonała forma kontroli czworonogów. Lokalizatory radiowe pomagają w zlokalizowaniu psa w 
niedalekim zasięgu, do 120 lub 180 metrów – w zależności od modelu. Zatem urządzenie to przydatne jest w miejscach o 
ograniczonej widoczności jakim są lasy, parki itp. Nadajniki Lokalizatorów radiowych są na tyle małe, że mogą nosić je również 
koty jak i psy bardzo małych ras.  

 
 

Lokalizator radiowy dla psa lub kota – Loc8tor Lite. Numer katalogowy: L-LOCLT 
 
Lokalizator Loc8tor Lite wyposażony jest w dwa małe nadajniki. Odbiornik wyposażony jest w rząd diod 
informujących o kierunku i odległości od danego nadajnika.  
 
Zasięg: do 120 metrów. Odbiornik zasilany na baterię guzikową 3V, nadajnik zasilany na 2 baterie guzikowe 
1,5V. 2 nadajniki w zestawie. Waga nadajnika - 5 gram. 
 

 
Lokalizator radiowy dla psa lub kota – Loc8tor Pet. Numer katalogowy: L-LOCPT 
 
Lokalizator Loc8tor Pet to wzbogacona o osłonki silikonowe na nadajniki, wersja lokalizatora Loc8tor Lite. 
Dzięki tym osłonkom, nadajniki są skutecznie chronione przed wodą. 
 
Zasięg: do 120 metrów. Odbiornik zasilany na baterię guzikową 3V, nadajnik zasilany na 2 baterie guzikowe 
1,5V. 2 nadajniki w zestawie. Waga nadajnika - 5 gram. 
 

 
Cyfrowy lokalizator radiowy – Loc8tor Plus. Numer katalogowy: L-LOCPL 
 
Lokalizator Loc8tor Plus posiada cyfrowy odbiornik, który umożliwia lokalizację nawet 4 nadajników. Nadajnik 
można zaprogramować tak, by otrzymać informację o jego zbyt dużym oddaleniu się od odbiornika. 
 
Zasięg: do 180 metrów. Odbiornik zasilany na 2 baterie AAA, nadajnik zasilany na 2 baterie guzikowe 1,5V. 4 
nadajniki w zestawie. Waga nadajnika - 5 gram. 
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Loc8tor: LOKALIZATOR GPS 

 
Lokalizator pracujący w oparciu o technologię GPS umożliwia lokalizację psa niemal na całym świecie. Namierzanie psa za 
pomocą tego typu systemów jest bardzo precyzyjne. System szczególnie polecany właścicielom psów, które często  wybierają się 
na zwiedzanie okolicy. Dzięki lokalizatorowi GPS właściciel psa ma zawsze kontrolę nad jego ścieżkami. I co najważniejsze – nie 
musi tracić godzin na jego poszukiwanie.  
 
 
 

Lokalizator GPS dla psa - Loc8tor Pet GPS. Numer katalogowy: L-GPSEU 
 
Loc8tor Pet GPS  to precyzyjna lokalizacja psa na niemalże całym świecie. W zestawie niezbędna karta SIM 
typu pre-paid umożliwiająca wysyłanie informacji o położeniu psa. 
 
Zasięg: ogólnoświatowy. Nadajnik zasilany poprzez doładowywany akumulatorek. W zestawie pokrowiec 
umożliwiający przypięcie nadajnika do obroży psa. 
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Marka GEODOG 
 
GEODOG to firma rodem z Niemiec. Produkty GEODOG cechuje więc niemiecka precyzja oraz 
niesamowicie wysoka jakość. Firma ta posiada w swojej ofercie lokalizatory GPS przeznaczone 
dla psów. Występują one w formie obroży, który nie dość, że jest lekka to jeszcze całkowicie 
wodoodporna. Podgląd położenia psa dostępny możemy mieć w naszym telefonie 
komórkowym lub w komputerze, zakładając konto na stronie internetowej producenta.  
 

 

 
 

 
Geodog: LOKALIZATORY GPS DLA PSÓW 

 
Lokalizatory GPS marki GEODOG występuje w formie lekkiej obroży, w dwóch rozmiarach – dla mniejszych i dla większych psów. 
Obroża śledząca GEODOG pozwala na obserwację ścieżek psa w komputerze oraz w telefonie komórkowym! Możesz także 
zaprogramować kilka miejsc, do których pies nie powinien wchodzić. Jeśli wejdzie w dane miejsce otrzymasz powiadomienie 
SMS-em. Urządzenie jest proste w obsłudze, a ponadto niewiarygodnie użyteczne.  

 
 
 

Obroża śledząca GEODOG GPS rozmiar S – GEODOG S. Numer katalogowy: GDS10K 
 
Obroża GEODOG GPS w rozmiarze S przeznaczona jest dla mniejszych psów. Położenia psa w obroży możemy 
obserwować przez komputer lub telefon komórkowy. Obroża do prawidłowego działania potrzebuje karty 
SIM – nie znajduje się w zestawie. 
 
Zasięg: ogólnoświatowy. Obroża zasilana poprzez doładowywany akumulatorek. W zestawie 
oprogramowanie PC umożliwiające szybkie skonfigurowanie obroży. Obroża dla psa o obwodzie szyi od 41 
do 47 cm. 

 
 

Obroża śledząca GEODOG GPS rozmiar L – GEODOG L. Numer katalogowy: GDL10K 
 
Obroża GEODOG GPS w rozmiarze L przeznaczona jest dla większych psów. Do zestawu należy dokupić kartę 
SIM typu pre-paid lub abonamentową, by móc komunikować się z obrożą. Lokalizacji psa dokonujemy przez 
PC lub telefon komórkowy. 
 
Zasięg: ogólnoświatowy. Obroża zasilana poprzez doładowywany akumulatorek. W zestawie 
oprogramowanie PC umożliwiające szybkie skonfigurowanie obroży. Obroża dla psa o obwodzie szyi od  46 
do 52 cm. 

 
 

Oprogramowanie GEODOG Mobile Software . Numer katalogowy: GDM100 
 
Oprogramowanie Mobile Software GEODOG umożliwia łatwy i szybki podgląd położenia psa na mapie w 
Twojej własnej komórce. Możesz pobrać na swój telefon różne mapy, z różnymi szczegółami, tak by 
namierzanie psa było jeszcze prostsze. 
 
Program przeznaczony jest do telefonów typu Smartphone z systemem operacyjnym Windows czyli 
telefonów w pełni multimedialnych np.: Samsung Omnia II, HTC HD2, Samsung Omnia Lite, GarminAsus 
M10, Sony Ericsson X2. 
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Marka Premier 
 
Zabawki PREMIER to doskonały pochłaniacz czasu i nudy dla naszych psów i 
kotów. Zabawki te polecane są szczególnie zwierzętom, które zachowują się 
niewłaściwie podczas samotnego pobytu w domu, czyli np. gryzą meble i inne 
sprzęty domowe.  

 
Zabawki PREMIER to także edukacyjne zabawki dla szczeniąt, stworzone z miękkiego kauczuku, delikatnego dla zębów mlecznych 
i jednocześnie mocnym, nadającym się do gryzienia i żucia.   

 
 

 
Premier: ZABAWKI DLA DOROSŁYCH PSÓW 

 
Waggle - rozmiar Extra Small. Numer katalogowy: BB-WAG-XS-11 
 
Edukacyjna zabawka, którą napełnić można dowolnymi przysmakami dla psów. Skomplikowana zabawa 
przykuwa uwagę psa na wiele godzin, co sprawia, że zabawka szybko się nie nudzi.  
 
Zabawka Waggle w rozmiarze Extra Small przeznaczona jest dla najmniejszych psów o wadze do 4,5 kg. 
Długość zabawki to 12 cm. W zestawie brak przysmaków do uzupełniania zabawki. 
 
 
Waggle - rozmiar Small. Numer katalogowy: BB-WAG-S-11 
 
Napełniana przysmakami zabawka dla psów uprzyjemni czas psom, gdy zostają same w domu. Zabawka 
wykonana jest z kauczuku, więc stanowi także świetny gryzak dla psów. 
 
Zabawka Waggle w rozmiarze Small przeznaczona jest  psów ras małych o wadze do 9 kg. Długość zabawki to 
15 cm. W zestawie brak przysmaków do uzupełniania zabawki. 

 
 
Waggle - rozmiar Medium/Large. Numer katalogowy: BB-WAG-ML-11 
 
Ciekawa zabawka dla psów, które cierpią na nudę, gdy wychodzisz z domu. Zabawkę napełnić można różnymi 
przysmakami, tak by wypadały podczas zabawy. Zabawka wykonana jest z trwałego kauczuku. 
 
Zabawka Waggle w rozmiarze Medium/Large przeznaczona jest  psów ras średnich i dużych o wadze 
przewyższającej 9 kg. Długość zabawki to 18 cm. W zestawie brak przysmaków do uzupełniania zabawki. 
 
 
Twist`n treat - rozmiar Extra Small. Numer katalogowy: BB-TNT-XS-11 
 
Satelita napełniana przysmakami dla najmniejszych psów. Podczas obracania zabawki wypadają z niej 
przysmaki, co zachęca psy do długiej zabawy. Zabawka wykonana z fioletowego kauczuku. 
 
Zabawka Twist`n treat w rozmiarze Extra Small przeznaczona jest dla psów o wadze do 4,5 kg. Średnica 
zabawki to 6 cm. W zestawie brak przysmaków do uzupełniania zabawki. 
 
 
Twist`n treat – rozmiar Small. Numer katalogowy: BB-TNT-S-11 
 
Zabawka w kształcie satelity składająca się z dwóch dokręcanych elementów. Stopniowany stopień trudności 
zabawy. Im mocniej są one dokręcone tym trudniej jest psu wydobyć przysmak.  
 
Zabawka Twist`n treat w rozmiarze Small przeznaczona jest dla psów o wadze od 4,5 kg do 9 kg. Średnica 
zabawki to 8 cm. W zestawie brak przysmaków do uzupełniania zabawki. 
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Twist`n treat – rozmiar Medium. Numer katalogowy: BB-TNT-M-11 
 
Zabawna satelita – gryzak dla psa napełniany przysmakami. Zabawka wykonana jest z kauczuku, stopień 
trudności zabawy można regulować.  
 
Zabawka Twist`n treat w rozmiarze Medium przeznaczona jest dla psów o wadze od 9 kg do 22,5 kg. 
Średnica zabawki to 10 cm. W zestawie brak przysmaków do uzupełniania zabawki. 
 
 
Twist`n treat – rozmiar Large. Numer katalogowy: BB-TNT-L-11 
 
Edukacyjna zabawka dla psów ras dużych. Satelita napełniona przysmakami uczy psy wytrwałego i 
konsekwentnego dążenia do celu jakim jest wydobycie smakołyka. 
 
Zabawka Twist`n treat w rozmiarze Large przeznaczona jest dla psów o wadze od 22,5 kg wzwyż. Średnica 
zabawki to 13,5 cm. W zestawie brak przysmaków do uzupełniania zabawki. 
 
 
Chuckle. Numer katalogowy: BB-CHK-11 
 
Zabawka dla psów ras dużych w kształcie hantla. Zabawka potrząsana wydaje zabawne dźwięki, dodatkowo 
można ją napełnić przysmakami, które będą wypadały podczas zabawy. 
 
Zabawka Chuckle przeznaczona jest dla psów ras średnich i dużych. Średnica zabawki to 19 cm. W zestawie 
brak przysmaków do uzupełniania zabawki. 
 
 
Squirrel Dude – rozmiar Extra Small. Numer katalogowy: BB-SQRL-XS-11 
 
Zabawna wiewiórka z fioletowego kauczuku. Zabawkę napełniana się ulubionymi przysmakami psów, a gdy 
zabawka znajdzie się w odpowiednim ułożeniu, pies zostanie nagrodzony. 
 
Zabawka Squirell Dude w rozmiarze Extra Small przeznaczona jest dla psów o wadze do 4,5 kg. Wysokość 
zabawki to 8 cm. W zestawie brak przysmaków do uzupełniania zabawki. 
 
 
Squirrel Dude – rozmiar Small. Numer katalogowy: BB-SQRL-S-11 
 
Rewelacyjna, kauczukowa zabawka do uzupełniania ulubionymi przysmakami psa. Podczas zabawy z 
fioletowej wiewiórki wypadają pojedyncze przysmaki nagradzając psa za grzeczną zabawę. 
 
Zabawka Squirell Dude w rozmiarze Small przeznaczona jest dla psów o wadze od 4,5 kg do 9 kg. Wysokość 
zabawki to 9 cm. W zestawie brak przysmaków do uzupełniania zabawki. 
 
 
Squirrel Dude – rozmiar Medium. Numer katalogowy: BB-SQRL-M-11 
 
Napełnienie zabawki smakołykami zaspokoi nawet największych łasuchów i nadpobudliwych psów, które 
szybko nudzą się podczas zabawy jedną zabawką. 
 
Zabawka Squirell Dude w rozmiarze Medium przeznaczona jest dla psów o wadze od 9 kg do 22,5 kg. 
Wysokość zabawki to 11 cm. W zestawie brak przysmaków do uzupełniania zabawki. 
 
 
Squirrel Dude – rozmiar Large. Numer katalogowy: BB-SQRL-L-11 
 
Napełniona przysmakami wiewiórka uwalnia ciastka poprzez specjalne zęby umieszczone we wnętrzu. 
Zabawka wykonana jest z trwałego i elastycznego tworzywa. 
 
Zabawka Squirell Dude w rozmiarze Medium przeznaczona jest dla psów o wadze od 22,5 kg wzwyż. 
Wysokość zabawki to 15 cm. W zestawie brak przysmaków do uzupełniania zabawki. 
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Bouncy Bone Rawhide – rozmiar Small. Numer katalogowy: BB-BCT-NB-S-11 
 
Super kość do gryzienia z piłką odbijającą się od podłogi. Na kość nadziane są również pyszne ciastka dla 
psów z naturalnych składników. 
 
Zabawka Bouncy Bone Rawhide w rozmiarze Small przeznaczona jest dla małych ras psów o wadze do 4,5 
kg. Długość zabawki to 10 cm. W zestawie 6 przysmaków dla psów. 
 
 
Bouncy Bone Rawhide – rozmiar Medium. Numer katalogowy: BB-BCT-NB-M-11 
 
Zabawka Bouncy Bone marki Premier jak sama nazwa wskazuje jest podskakującą kością połączoną z 
fioletową piłeczką. Zastosowanie piłki umożliwia zabawce odbijanie się od podłogi 
 
Zabawka Bouncy Bone Rawhide w rozmiarze Small przeznaczona jest dla psów o wadze do 4,5 kg  do 13,5 
kg. Długość zabawki to 15 cm. W zestawie 6 przysmaków dla psów. 

 
 
Bouncy Bone Rawhide – rozmiar Medium/Large. Numer katalogowy: BB-BCT-NB-ML-11 
 
Zabawna kość z fioletową piłeczką wraz z przysmakami zaspokoi podopiecznego podczas samotnego pobytu 
w domu czy na dworze. 
 
Zabawka Bouncy Bone Rawhide w rozmiarze Medium/Large przeznaczona jest dla psów o wadze  13,5 kg  
do 27 kg. Długość zabawki to 19 cm. W zestawie 6 przysmaków dla psów. 

 
 
Bouncy Bone Rawhide – rozmiar Large. Numer katalogowy: BB-BCT-NB-L-11 
 
Edukacyjna zabawka dla psa – kość z piłką, które zabawnie odbija się od podłogi oraz przysmakami w formie 
krążków do żucia. Kość przeznaczona jest dla bardzo dużych psów 
 
Zabawka Bouncy Bone Rawhide w rozmiarze Large przeznaczona jest dla dużych ras psów o wadze od 27 kg  
wzwyż. Długość zabawki to 23 cm. W zestawie 6 przysmaków dla psów. 

 
 

Tug-a-Jug – rozmiar Extra Small. Numer katalogowy: BB-TAJ-XS-11 
 
Zabawka to butelka z kolorowym sznurkiem, za który może ciągnąć pies. Unikalny kształt zabawki pozwala 
psom widzieć, czuć oraz słyszeć smakołyki podczas gdy zabawka jest toczona, gryziona lub szarpana. 
 
Zabawka Tug-a-Jug w rozmiarze Extra Small przeznaczona jest dla psów o wadze do 4,5 kg. Wysokość 
zabawki to 13 cm. W zestawie brak przysmaków do uzupełniania zabawki. 

 
 
Tug-a-Jug – rozmiar Small. Numer katalogowy: BB-TAJ-S-11 
 
Zabawna butelka, którą można napełnić przysmakami. Podczas zabawy pies nie tylko słyszy obijające się o 
ścianki ciastka, ale także czuje je i widzi co motywuje go do wydobycia ich z wnętrza zabawki. 
 
Zabawka Tug-a-Jug w rozmiarze Small przeznaczona jest dla psów o wadze do 4,5 kg do 18 kg. Wysokość 
zabawki to 16 cm. W zestawie brak przysmaków do uzupełniania zabawki. 

 
 
Tug-a-Jug – rozmiar Medium/Large. Numer katalogowy: BB-TAJ-ML-11 
 
Fioletowa zabawka w kształcie butelki do napełniania przysmakami. Butelka wyposażona jest w sznur do 
ciągania oraz nakrętkę – gryzak kauczukowy, który utrudnia wydobycie przysmaków ze środka. 
 
Zabawka Tug-a-Jug w rozmiarze Medium/Large przeznaczona jest dla psów o wadze od 18 kg wzwyż. 
Wysokość zabawki to 19 cm. W zestawie brak przysmaków do uzupełniania zabawki. 
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Bristle Bone Rawhide – rozmiar Extra Small. Numer katalogowy: BB-BRI-BN-XS-11 
 
Kość dentystyczna dla psów wyposażona w szczotkę oraz gumowe wypustki masujące dziąsła pupila. Na 
kość nadziane są także okrągłe smakołyki zachęcające do zabawy. 
 
Zabawka Bristle Bone Rawhide w rozmiarze Extra Small przeznaczona jest dla psów o wadze do 4,5 kg. 
Długość zabawki to 9 cm. W zestawie 4 przysmaki w kształcie krążków. 

 
 

Bristle Bone Rawhide – rozmiar Small. Numer katalogowy: BB-BRI-BN-S-11 
 
Gryzak wyposażony w różne kształty naprzemiennych pierścieni, dzięki którym pies pozbędzie się 
problemu swędzących dziąseł i jednocześnie podczas zabawy wyczyści sobie zęby. 
 
Zabawka Bristle Bone Rawhide w rozmiarze Extra Small przeznaczona jest dla psów o wadze od 4,5 kg do 9 
kg. Długość zabawki to 12 cm. W zestawie 4 przysmaki w kształcie krążków. 

 
 

Bristle Bone Rawhide – rozmiar Medium. Numer katalogowy: BB-BRI-BN-M-11 
 
Kość kauczukowa Bristle Bone marki Premier wraz z zestawem różnych pierścieni i przysmakami. Zabawka 
zajmuje psa na wiele godzin i jednocześnie, podczas zabawy dba o jego uzębienie. 
 
Zabawka Bristle Bone Rawhide w rozmiarze Extra Small przeznaczona jest dla psów o wadze od 9 kg do 
22,5 kg. Długość zabawki to 17 cm. W zestawie 4 przysmaki w kształcie krążków. 

 
 

Bristle Bone Rawhide – rozmiar Large. Numer katalogowy: BB-BRI-BN-L-11 
 
Zabawka o kształcie kości stymulująca zmysł dotyku i jednocześnie czyszcząca zęby psa. Zróżnicowany 
kształt nie pozwoli na nudę, a uzupełnienie w postaci ciasteczek nagrodzi wytrwałość psa. 
 
Zabawka Bristle Bone Rawhide w rozmiarze Extra Small przeznaczona jest dla psów o wadze od 22,5 kg 
wzwyż. Długość zabawki to 22 cm. W zestawie 4 przysmaki w kształcie krążków. 

 
 

Biscuit Bouncer – rozmiar Medium. Numer katalogowy: BB-BISC-BNCR-M-11 
 
Kauczukowa kula z nacięciami o różnej wielkości. W nacięciach należy umieścić przysmaki dla psa. 
Zabawka odbijając się od podłogi sprawia, że wydostanie ich nie będzie takie proste. 
 
Zabawka Biscuit Bouncer w rozmiarze Medium przeznaczona jest dla psów ras małych i średnich. Średnica 
zabawki to 7 cm. W zestawie brak przysmaków do uzupełniania zabawki. 

 
 

Biscuit Bouncer – rozmiar Large. Numer katalogowy: BB-BISC-BNCR-L-11 
 
Kauczukowa piłka z nacięciami. W nacięciach umieszczane są przysmaki dla psów. Dzięki kulistemu 
kształtowi zabawki oraz elastyczności tworzywa, wydobycie przysmaku jest trudnym zadaniem. 
 
Zabawka Biscuit Bouncer w rozmiarze Large przeznaczona jest dla psów ras średnich i dużych. Średnica 
zabawki to 9 cm. W zestawie brak przysmaków do uzupełniania zabawki. 

 
 

Kibble Nibble – rozmiar Small. Numer katalogowy: BB-KIB-NIB-S-11 
 
Przeźroczyste jajko napełniane smakołykami dla psa daje dużo radości podczas zabawy. Pies nie tylko 
widzi przysmaki przez ścianki, ale także czuje je i słyszy jak uderzają o wnętrze jajka. 
 
Zabawka Kibble Nibble w rozmiarze Small przeznaczona jest dla psów ras małych i średnich. Wysokość 
zabawki to 8 cm. W zestawie brak przysmaków do uzupełniania zabawki. 
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Kibble Nibble – rozmiar Medium/Large. Numer katalogowy: BB-KIB-NIB-ML-11 
 
Specjalnie zaprojektowana zabawka, posiada otwory przez które wypadają przysmaki, dzięki czemu 
przypisać jej można, prócz doskonałej zabawy, walory smakowe. 
 
Zabawka Kibble Nibble w rozmiarze Medium/Large przeznaczona jest dla psów ras średnich i dużych. 
Wysokość zabawki to 12 cm. W zestawie brak przysmaków do uzupełniania zabawki. 

 
 

Pogo Plush Ball – rozmiar Small. Numer katalogowy: PP-BALL-S-11 
 
Miękka piłka pluszowa, wyposażona w szkielet ochronny, który nie pozwala na odkształcenia. We wnętrzu 
piłki została również umieszczona piszczałka. 
 
Zabawka Pogo Plush Ball w rozmiarze Small przeznaczona jest dla psów ras małych i średnich. Wymiary  
zabawki 11 cm x 10 cm.  

 
 

Pogo Plush Ball – rozmiar Large. Numer katalogowy: PP-BALL-L-11 
 
Pluszowa piłka z piszczałką dla dużych psów. Piłka posiada wewnętrzny szkielet, który chroni zabawkę 
przed odkształceniami i pozwala jej na delikatne odbicia od podłogi i twardych powierzchni. 
 
Zabawka Pogo Plush Ball w rozmiarze Large przeznaczona jest dla psów ras średnich i dużych. Wymiary  
zabawki 18 cm x 15 cm.  

 
 

Linkables Orb. Numer katalogowy: BB-LINK-ORB-11 
 
Zabawka w kształcie kuli – element modułowej zabawki Linkables, która stanowi także świetną zabawkę 
również w pojedynkę. Zabawkę napełnia się także ulubionymi przysmakami psa. 
 
Zabawka Linkables Orb przeznaczona jest zarówno dla psów ras małych, średnich jak i dużych. Średnica 
zabawki to 13 cm.  

 
 

Linkables Elbow. Numer katalogowy: BB -LINK-ELB-11 
 
Kolejny element zabawki modułowej Linkables – kolanko Elbow. Im więcej elementów zabawki, tym 
przysmaki we wnętrzu będą trudniejsze do wydobycia. 
 
Zabawka Linkables Elbow przeznaczona jest zarówno dla psów ras małych, średnich jak i dużych. 
Wysokość zabawki to 12 cm.  

 
 

Linkables Twist. Numer katalogowy: BB -LINK-TWIST-11 
 
Zakręcony element układanki Linkables. Kolejny element zabawki sprawia, że wydobycie przysmaku staje 
się coraz trudniejsze. Zabawka daje dużo radości psom także w pojedynkę. 
 
Zabawka Linkables Twist przeznaczona jest zarówno dla psów ras małych, średnich jak i dużych. Wysokość 
zabawki to 18 cm.  
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Premier: ZABAWKI DLA SZCZENI ĄT 
 
 
 

Puppy Biscuit Block – rozmiar Small. Numer katalogowy: BB-P-BLK-S-11 
 
Blok – sześcian wykonany z miękkiego kauczuku stanowi idealny gryzak dla szczeniąt. Zabawka 
wyposażona jest w nacięcia umożliwiające włożenie ciasteczka lub innego przysmaku dla psa. 
 
Zabawka Puppy Biscuit Block w rozmiarze Small przeznaczona jest dla szczeniąt małych i średnich ras 
psów w wieku od 2 do 6 msc. Wymiary zabawki 5,5 cm x 5,5 cm x 5,5 cm. 

 
 

Puppy Biscuit Block – rozmiar Medium. Numer katalogowy: BB-P-BLK-M-11 
 
Bloczek kauczukowy wyposażony w otwory na smakołyki. Dzięki delikatnemu tworzywu maluch nie zrani 
sobie dziąseł i wyrzynających się ząbków. 
 
Zabawka Puppy Biscuit Block w rozmiarze Small przeznaczona jest dla szczeniąt średnich i dużych ras 
psów w wieku od 2 do 6 msc. Wymiary zabawki 8 cm x 8 cm x 8 cm. 

 
 

Puppy Squirrel Dude – rozmiar Extra Small. Numer katalogowy: BB-P-SQRL-XS-11 
 
Zabawka dla szczeniaków w kształcie zielonej wiewiórki z możliwością napełniania różnymi suchymi 
smakołykami.  
 
Zabawka Puppy Squirell Dude w rozmiarze Extra Small przeznaczona jest dla szczeniąt małych ras psów w 
wieku od 2 do 6 msc. Wysokość zabawki to 7 cm. Zestaw nie zawiera przysmaków dla psa. 

 
 

Puppy Squirrel Dude – rozmiar Small. Numer katalogowy: BB-P-SQRL-S-11 
 
Rewelacyjna, kauczukowa zabawka do uzupełniania ulubionymi przysmakami psa. Podczas zabawy z 
zielonej wiewiórki wypadają pojedyncze przysmaki nagradzając psa za grzeczną zabawę. 
 
Zabawka Puppy Squirell Dude w rozmiarze Small przeznaczona jest dla szczeniąt średnich ras psów w 
wieku od 2 do 6 msc. Wysokość zabawki to 10 cm. Zestaw nie zawiera przysmaków dla psa. 

 
 

Puppy Squirrel Dude – rozmiar Medium. Numer katalogowy: BB-P-SQRL-M-11 
 
Napełnienie zabawki smakołykami zaspokoi nawet największych łasuchów i nadpobudliwych 
szczeniaków, szczególnie tych którym wyżynają się zęby.  
 
Zabawka Puppy Squirell Dude w rozmiarze Medium przeznaczona jest dla szczeniąt dużych ras psów w 
wieku od 2 do 6 msc. Wysokość zabawki to 12 cm. Zestaw nie zawiera przysmaków dla psa. 

 
 

Puppy Twist`n treat - rozmiar Extra Small. Numer katalogowy: BB-P-TNT-XS-11 
 
Satelita napełniana przysmakami dla najmniejszych szczeniąt. Podczas obracania zabawki wypadają z niej 
przysmaki, co zachęca psy do długiej zabawy. Zabawka wykonana z błękitnego kauczuku. 
 
Zabawka Puppy Twist`n treat w rozmiarze Extra Small przeznaczona jest dla szczeniąt małych ras psów w 
wieku od 2 do 6 msc. Średnica zabawki to 6 cm. Zestaw nie zawiera przysmaków dla psa. 
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Puppy Twist`n treat - rozmiar Small. Numer katalogowy: BB-P-TNT-S-11 
 
Kauczukowy niebieski bączek Twist`n treat marki Premier idealnie nadaje się dla szczeniaków pragnących 
poznać tajniki edukacyjnej zabawy, gdzie w nagrodę otrzymuje się smakołyki. 
 
Zabawka Puppy Twist`n treat w rozmiarze Small przeznaczona jest dla szczeniąt średnich ras psów w 
wieku od 2 do 6 msc. Średnica zabawki to 8 cm. Zestaw nie zawiera przysmaków dla psa. 
 

 
Puppy Twist`n treat - rozmiar Medium. Numer katalogowy: BB-P-TNT-M-11 
 
Dwuczęściowa regulowana, kauczukowa zabawka uwalniająca przekąski. Kauczuk, z którego została 
stworzona zabawka jest miękki, dzięki czemu podczas zabawy, masowane są także dziąsła psa. 
 
Zabawka Puppy Twist`n treat w rozmiarze Extra Small przeznaczona jest dla szczeniąt dużych ras psów w 
wieku od 2 do 6 msc. Średnica zabawki to 10 cm. Zestaw nie zawiera przysmaków dla psa. 

 
 

Puppy Waggle - rozmiar Extra Small. Numer katalogowy: BB-P-WAG-XS-11 
 
Hantelek napełniany przysmakami wykonany z miękkiego kauczuku, bezpiecznego dla szczeniaków i ich 
delikatnych dziąseł. Hantelek można napełnić ulubionymi, suchymi przysmakami szczeniaka. 
 
Zabawka Puppy Waggle w rozmiarze Extra Small przeznaczona jest dla szczeniąt małych ras psów w wieku 
od 2 do 6 msc. Długość zabawki to 12 cm. Zestaw nie zawiera przysmaków dla psa. 

 
 

Puppy Waggle - rozmiar Small. Numer katalogowy: BB-P-WAG-S-11 
 
Czerwona zabawka, którą napełnić można ulubionymi, suchymi przysmakami szczeniaka. Zabawka 
wykonana jest z miękkiego kauczuku, który masuje swędzące dziąsła i stymuluje zęby do wzrostu. 
 
Zabawka Puppy Waggle w rozmiarze Small przeznaczona jest dla szczeniąt średnich ras psów w wieku od 
2 do 6 msc. Długość zabawki to 15 cm. Zestaw nie zawiera przysmaków dla psa. 

 
 

Puppy Waggle - rozmiar Medium/Large. Numer katalogowy: BB-P-WAG-ML-11 
 
Kauczukowy hantelek, wykonany z miękkiego i trwałego tworzywa, który daje psu możliwość żucia i 
gryzienia. Hantelek napełnić można dowolnymi, małymi przysmakami dla szczeniaków. 
 
Zabawka Puppy Waggle w rozmiarze Medium/Large przeznaczona jest dla szczeniąt dużych ras psów w 
wieku od 2 do 6 msc. Długość zabawki to 20 cm. Zestaw nie zawiera przysmaków dla psa. 
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Premier: ZABAWKI DLA KOTÓW 
 

FunKitty Twist `n treat. Numer katalogowy: FUN-TNT-11 
 
Satelita stworzona z myślą o kotach. Jej wnętrze uzupełnić możemy ulubionymi przysmakami naszego kota. 
Satelita wykonana z twardego i sztywnego tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. 
 
Średnica zabawki to 7 cm. Zestaw nie zawiera przysmaków dla kota. Zabawkę Twist `n treat należy 
uzupełniać wyłącznie suchymi przysmakami lub karmą dla kotów. 

 
 

FunKitty Egg Cersizer. Numer katalogowy: FUN-EGG-11 
 
Błękitne jajko z przeźroczystymi ściankami. Kot nie tylko słyszy grzechoczące w środku przysmaki, ale także 
je widzi i usiłuje wydobyć ze środka. Zabawka posiada specjalne regulowane otwory. 
 
Wysokość zabawki to 9 cm. Zestaw nie zawiera przysmaków dla kota. Zabawkę Egg Cersizer należy 
uzupełniać wyłącznie suchymi przysmakami lub karmą dla kotów. 

 
 

 
 

Premier: UZUPEŁNIAJ ĄCE PRZYSMAKI  

 
 

Gnawhide Rings – rozmiar A. Numer katalogowy: BB-GN-RING-RH-A-11 
 
Naturalne przysmaki dla psów do uzupełniania kości edukacyjnych Premier: Bristle Bone oraz Bouny Bone. 
Ciastka wykonane są wyłącznie z naturalnych składników. 
 
Ciastka w rozmiarze A służą do uzupełniania kości Bristle Bone w rozmiarze XS oraz Bouncy Bone w 
rozmiarze S. W zestawie znajduje się 16 krążków. 

 
 

Gnawhide Rings – rozmiar B. Numer katalogowy: BB-GN-RING-RH-B-11 
 
Smaczne, naturalne ciasteczka dla psów o okrągłym kształcie. Przysmaki stanowią uzupełnienie kości 
Bristle Bone oraz Bouncy Bone marki Premier. 
 
Ciastka w rozmiarze B służą do uzupełniania kości Bristle Bone w rozmiarze S i M oraz Bouncy Bone w 
rozmiarze M. W zestawie znajduje się 16 krążków. 

 
 

Gnawhide Rings – rozmiar C. Numer katalogowy: BB-GN-RING-RH-C-11 
 
Duże przysmaki dla psów w kształcie krążków przeznaczone dla psów ras dużych. Naturalne ciastka 
Gnawhide Rings służą do nadziewania na kości Bouncy Bone oraz Bristle Bone. 
 
Ciastka w rozmiarze C służą do uzupełniania kości Bristle Bone w rozmiarze L oraz Bouncy Bone w 
rozmiarze M/L i L. W zestawie znajduje się 16 krążków. 
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Firma EasyPet: Zamówienia hurtowe 

 
    

EASYPET 
 
Firma EasyPet od 2007 roku zajmuje się importem oraz 
hurtową sprzedażą elektronicznych systemów 
treningowych dla psów i kotów. 
 
W naszej ofercie hurtowej znajdą Państwo różnorodną 
gamę artykułów do amatorskiej i zawodowej tresury psów 
i kotów. Oferujemy szeroki wybór urządzeń począwszy od 
produktów widniejących w powyższym katalogu, a 
skończywszy na akcesoriach i elementach zapasowych do 
oferowanych systemów. 
 
W naszej ofercie znajdziesz rozwiązania takich 
producentów jak: PetSafe, Staywell, Drinkwell, Innotek, 
SportDOG, Multivet, Num’Axes, DT Systems, Geodog, 
Loc8tor, PAC i Dogtra.  

 
 
Mamy nadzieję, że powyższy katalog, przybliży Państwu gamę produktów oferowanych przez EasyPet. W przypadku dodatkowych 
pytań, nasi konsultanci pomogą Państwu dobrać najbardziej odpowiedni system do danej sytuacji jak i konkretnego psa, a także 
udzielą szczegółowych informacji. 
 
Zamówienia od Partnerów staramy się realizować zawsze w pierwszej kolejności. Wybrane marki możesz zamówić korzystając z 
formularza zamówienia lub telefonicznie. 
 
Zamówienia na produkty możecie Państwo składać: 
 
Telefonicznie – pod nr. 22 357 93 54 oraz 883 73 73 73 
Drogą mailową – biuro@easypet.com.pl  
 
Pełną gamę produktów możecie Państwo znaleźć na stronach: www.PetSafe.pl, www.Innotek.com.pl, www.Dogtra.pl,  
www.pacdog.pl, www.SportDog.pl , www.DTSystems.pl, www.geodog.pl, www.loc8torpet.pl 
 
Zapraszamy do kontaktu,  
 
EasyPet Salon Sprzedaży: 
 
05-083 Wyględy k. Warszawy 
ul. Leśna 131 
 
Tel.: 22 357 93 54, 883 73 73 73 
Infolinia: 801 000 482 
E-mail: biuro@easypet.com.pl 
 


