REFLEKSVEST
Varenr. 100404:
Varenr. 100405:
Farve:

HUNDESENG
Varenr. 100400:
Varenr. 100401:
Farve:
Materiale:

Hundeseng lille 48x37x11 cm
Hundeseng stor 60x49x13 cm
Grå
70% polyester, 30% bomuld

Dejlig blød og praktisk hundeseng. Betrækket aftages nemt
og kan vaskes i vaskemaskinen.
Ud over at være en dejlig seng for hunden hjælper sengen
med at beskytte din hund mod insekter.

Refleksvest lille 25 cm
Refleksvest stor 40 cm
Neongul

Refleksvest, der gør din hund synlig i trafikken og øger
sikkerheden når I færdes i mørke. Justerbare stropper med
velcrolukning sikrer en god pasform. Vesten er let at tage af
og på. Vesten vaskes nemt i vaskemaskinen. Ud over at øge
sikkerheden for din hund i trafikken, hjælper vesten til med
at beskytte din hund mod insekter, når I færdes i naturen.

TÆPPE
Varenr. 100407:
Varenr. 100408:
Materiale:

HUNDEPUDE

Tæppe til hund, brun 90x70 cm
Tæppe til mennesker, mørkeblå 188x142 cm
100% polyester

Blød pude, der giver din hund en behagelig base. Samtidig
beskytter puden din hund mod insekter.

Tæppet er behageligt og praktisk til campingturen eller
skovturen, hvor den kan holde dig varm eller bruges som
dug på skovturen. Er også skøn på de kølige aftener på terrassen. Hundetæppet er praktisk i bilen og hundekurven,
når hunden er beskidt efter en god gåtur. Tæppet vaskes
nemt i vaskemaskinen. Tæppet hjælper desuden med at
beskytte din familie og hund mod insekter.

DAMETØRKLÆDER

HUNDETØRKLÆDE

Varenr. 100450:
Varenr. 100451:
Varenr. 100452:
Størrelse:

Varenr. 100406:
Materiale:
Farve:
Størrelse:

Varenr. 100402:
Varenr. 100403:
Farve:
Materiale:

Hundepude lille 60x40x10 cm
Hundepude stor 90x60x10 cm
Brun
100% polyester

Blå
Brun
Orange
90x180 cm

Flot og moderigtig tørklæde,
der samtidig beskytter dig
mod insekter.

100% polyester.
Neongul
One size 30 cm

Hals-hovedtørklæde med reflekser
der gør din hund mere synlig i
trafikken samtidig med at det
beskytter din hund mod insekter.

Insekt Shield produkterne har indbygget insektbeskyttelse, som beskytter dig og din hund mod bl.a.
lopper, myg, fluer, myrer, flåter og mitter. Produkterne er uskadelige for mennesker og hunde.
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Insect Shield produkterne er behandlet
med permethrin, som er vasket ind i tekstilet.
Metoden anvendes af den amerikanske hær
for optimal insektbeskyttelse.
Efter 25 maskinvaske er produkterne
mindst 95% effektive alt
efter insektarten.

