Petlove

Szelki

Szelki i obroże LED

Maty uniwersalne

Legowiska

To, co najlepsze dla Twojego zwierzaka.
Jako lider w branży motoryzacyjnej jesteśmy cenionym dostawcą od 12 lat. Obecnie
wprowadzamy na rynek nową markę PETLOVE.
Osoby zaangażowane w Projekt to doświadczeni hodowcy i miłośnicy zwierząt.
Wszystkie oferowane artykuły są wcześniej testowane, aby sprawdzić ich jakość
i funkcjonalność. Nasza idea to: „dostarczanie sprawdzonych, ciekawych i solidnych
produktów za rozsądną cenę.”

www.petlove.com.pl

To, co najlepsze dla Twojego zwierzaka.

Szelki

Petlove

W ofercie: szelki dla małego psa, szelki pojedyncze oraz szelki pełne.
Praktyczne - zapinane na dwa rzepy lub klamry , szybkie zakładanie i łatwe do czyszczenia .
Wytrzymałe - solidnie wykonane, materiał zewnętrzny Poliester Oxford 600 / 1000 D - odporny na uszkodzenia
Komfortowe dla psa - podszyte trwałym i oddychającym materiałem z siateczką na gąbce, która zapewnia wentylacje.
Bez uciskowe - regulacja obwodu klatki piersiowej i szyi sprawia, że szelki łatwo dopasować do sylwetki psa
Wodoodporne - odpowiednie na każdą pogodę

To, co najlepsze dla Twojego zwierzaka.

Petlove

Szelki LED

USB

CHARGED

Nowoczesne, modne, bezpieczne, świecące szelki dla psa.
Diody LED zabezpieczone są przed wilgocią w specjalnej taśmie PCV- wszytą na całym obwodzie górnej
części szelek
Bezpieczeństwo - wiele punktów świecenia powoduje, że pies będzie widoczny po zmroku z kilkuset
metrów
Kontrola - pozwala na łatwą lokalizację zwierzaka w warunkach ograniczonej widoczności.
Zapinane na dwa klipsy . Szybkie ładowanie poprzez USB - kabel w zestawie.
Nowoczesny, naładowany moduł USB zapewnia do 10 godzin świecenia ( czas pracy zależny od
wybranego trybu)
Do wyboru trzy tryby : światło stałe, szybko lub wolno migające
Szelki LED nie są szkodliwe dla zdrowia, światło jest przyjazne dla psa i nie przeszkadza podczas spaceru.

Oferowane w 2 modelach jako szelki pojedyncze lub pełne - dokładne opisy w/w

To, co najlepsze dla Twojego zwierzaka.

Obroże LED

Petlove

W ofercie 3 modele
I. Obroża LED USB Standard - tradycyjna, moduł elektroniczny, ładowany USB wszyty jest w taśmę obroży
II. Obroża LED USB Komfort - wydajny i lepszy moduł elektroniczny zamocowany jest na taśmie obroży,
- zapewnia dłuższy czas pracy oraz mocniejsze światło
- polecana dla mniejszych psów gdyż posiada węższą taśmę o szer 20 mm
III. Obroża LED USB + Solar - najnowocześniejsza na rynku, posiada podwójne zasilanie: solarne oraz gniazdo USB
		Wbudowany panel SOLARNY zasila baterię przy wykorzystaniu światła dziennego. 			
		
Możliwe użytkowanie bez ładowania baterii.
		Po pełnym ładowaniu (3-4h), zapewnia do 8 godzin świecenia po pełnym naładowaniu (czas pracy
		
zależy od wybranego trybu świecenia) do wyboru trzy tryby – światło stałe, migające szybko lub
		wolno.
Bezpieczna - po zmroku chroni psa przed potencjalnym zagrożeniem, w szczególności pędzącym
samochodem czy rowerzystą.
Praktyczna - długość obroży LED można regulować i szybko zapinać za pomocą klamry.
Zapewnia do 8 godzin świecenia po pełnym naładowaniu ( czas pracy zależy od wybranego trybu świecenia

USB

CHARGED

USB

CHARGED

SOLAR

CHARGED

Legowiska
Petlove

W naszej ofercie znajdziecie Państwo wyjątkowe legowiska dla psa :
•
wielofunkcyjne , rozkładane z miękkiej , ciepłej , polarowej
tkaniny
•
wykonane z miękkiego, ciepłego pluszu w którym pies może się
swobodnie rozciągać oraz w pełni zrelaksować w czasie snu
•
są też takie których wierzchni materiał odprowadza nadmiar
ciepła zapewniając pupilowi uczucie chłodu w ciepłe, słoneczne
dni.
Najwyższa jakość tkanin, staranne wykończenie , ciekawa kolorystyka
i kształt sprawiają, że nasze legowiska będą ozdobą każdego
pomieszczenia.

3 funkcje, miękka polarowa tkanina
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Rozmiar: S - 90 x 60 cm, 14 cm wys.
Rozmiar: M - 107 x 70 cm, 15 cm wys.
Kod produktu (beżowy): PLLEG087SBE
Kod produktu (szary): PLLEG087MGR
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Rozmiar: S
Wymiary: 48 x 41 cm, 16 cm wys.
Kolor: beżowy
Kod produktu: PLLEG895SBE
bardzo delikatna i ciepła tkanina
Rozmiar: S -48 x 41 cm, 16 cm wys.
Rozmiar: M - 62 x 53 cm, 24 cm wys.
Kod produktu (niebieski): PLLEG119SBL
Kod produktu (khaki): PLLEG119MKH
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Rozmiar: XS
Wymiary: 47 x 39 cm, 12 cm wys.
Kolor: różowy
Kod produktu: PLLEG638XSPK
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Rozmiar: XS
Wymiary: 47 x 39 cm, 12 cm wys.
Kolor: różowy
Kod produktu: PLLEG194XSPK
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Rozmiar: S
Wymiary: 61 x 50 cm, 14 cm wys.
Kolor: niebieski
Kod produktu: PLLEG194SBL
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To, co najlepsze dla Twojego zwierzaka.

Mata uniwersalna

Petlove

Mata wykonana z mocnej tkaniny odpornej na zadrapania i przetarcia.
Łatwość w czyszczeniu - materiał jest odporny na brud i wilgoć, w większości przypadków wystarczy przetrzeć wilgotną
ściereczką. Matę można również prać w pralce, należy jednak pamiętać, że powinna być prana w temperaturze do 30
stopni w programie bez wirowania.
Wierzch - mocny Poliester ( Oxford Cloth ) - zapewnia trwałość , długość użytkowania oraz odporność na zabrudzenia
Wypełnienie - miękka włóknina, tworzy ciepły i komfortowy wkład o grubości 2 cm.
Wypełnienie ma wysoką odporność na odkształcenia i nie traci swojej elastyczności po praniu.
Spód - specjalna tkanina poliestrowa - tworzy praktyczny, antypoślizgowy spód.

Wymiary: 102 x 88 cm

IMPORTER:
OXIMO
ul. Topolowa 1A, 84-207 Łężyce, Poland
jan@oximo.pl
tel. +48 502 635 355
www.petlove.com.pl

