
Katalog produktów  



CE - certyfikat bezpieczeństwa produktu wg dyrektyw 
unijnych (Conformité Européenne)  dotyczący w szcze-
gólności bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i 
środowiska. 

GS – gwarancja spełnienia niemieckich wymogów/norm 
bezpieczeństwa (Geprüfte Sicherheit lub German Safety), 
potwierdzona przez akredytowane laboratoria testujące, 
np. TÜV, DEKRA.

TÜV – oznacza jakość produktu potwierdzoną przez labo-
ratorium TÜV Rheinland, które poddało produkt procedu-
rom certyfikującym i badawczym zgodnym z wymogami 
danego oznaczenia (np. GS).

FCC – oznaczenie na produkcie gwarantujące spełnienie 
wymaganych dyrektyw jakości na terenie Stanów Zjedno-
czonych.

Certyfikaty jakości produktów Patento Pet



Charakterystyka:

zintegrowana smycz z wyściełanym uchwytem

elastyczny materiał PatentoFlex® 

wodoodporny gruby nylon 

metalowe części pokryte chromem
 
najwyższa jakość barwników używanych materiałów

dostępna w 3 rozmiarach (M, L, XL) 

dostępna w 3 kolorach (czarny,  czerwony,  niebieski)

Obroże Basic



Charakterystyka:

odblaskowe szwy

zdejmowana podkładka (do prania w pralce)

wpięcie do smyczy zintegrowane z rączką

zintegrowana smycz z wyściełanym uchwytem

elastyczny materiał PatentoFlex®

wodoodporny gruby nylon 

metalowe części pokryte chromem 

najwyższa jakość barwników używanych materiałów

dostępna w 3 rozmiarach (M, L, XL)

dostępny kolor - czarny

Obroże Sport



Obroże Premium

Charakterystyka:

karta identyfikacyjna

chromowane okucia oczek

odblaskowe szwy

zdejmowana podkładka (do prania w pralce)

zintegrowana smycz z wyściełanym uchwytem

elastyczny materiał PatentoFlex®

wodoodporny gruby nylon
 
metalowe części pokryte chromem

najwyższa jakość barwników używanych materiałów

dostępna w 3 rozmiarach (M, L, XL) 

dostępne kolory - czarny, niebieski



Zastosowanie:
spacer bez smyczy

przejście przez jezdnie

przytrzymanie psa w razie kontaktu z innym psem

wejście i wyjście z samochodu

kontrola psa w potrzebnej chwili (dzieci w pobliżu)

Zastosowanie obroży ze zintegrowaną smyczą



Charakterystyka:
naturalne ziarna papryczki chilli w środku

2 karabinki; 3 miejsca zaczepu

regulacja długości (do 220 cm)

wodoodporny gruby nylon 

metalowe elementy pokryte chromem

najwyższa jakość barwników używanych materiałów 

dostępna w rozmiarze (szer./dł. - 2 cm / 220 cm) 
w kolorze czarnym - do wyczerpania zapasów

dostępna w rozmiarze (szer./dł. - 2,5 cm / 200 cm) 
w kolorze czerwonym - do wyczerpania zapasów

Smycz Anti - Bite



Zastosowanie:

oduczenie niepożądanych zachowań szczeniaka (gryzienie, rzucie smyczy, itp.)

utrzymanie estetycznego wyglądu oraz dłuższy czas żywotności produktu

spacer z dwoma psami

trening ze szczeniakiem / dorosłym psem

spacer

zakupy (smycz noszona przez ramię)

Zastosowanie smyczy Anti -Bite



Charakterystyka:

adapter samochodowy z osłoną

wyściełany uchwyt

możliwość płynnej regulacji długości (70-120 cm)

wodoodporny gruby nylon 

metalowe części  pokryte chromem

najwyższa jakość barwników używanych materiałów

dostępna w 3 kolorach (czarny, czerwony, niebieski)

Smycz miejska Basic



Charakterystyka:

odblaskowe szwy

adapter samochodowy + osłona z mini kieszonką

wyściełany uchwyt

możliwość płynnej regulacji długości (70-120 cm)

wodoodporny gruby nylon 

metalowe części  pokryte chromem

najwyższa jakość barwników używanych materiałów

dostępny kolor - czarny

Smycz miejska Sport krótka



Charakterystyka:

2 karabinki + 3 miejsca zaczepu

adapter samochodowy + osłona z mini kieszonką

odblaskowe szwy 

możliwość płynnej regulacji długości (100-220cm)

wodoodporny gruby nylon 

metalowe części  pokryte chromem 

najwyższa jakość barwników używanych 
materiałów

dostępna w 2 kolorach: czerwony, niebieski 
- do wyczerpania zapasów

Smycz uniwersalna



Zastosowanie:

bezpieczna podróż z psem

spacer / wieczorny spacer

spacer z dwoma psami

zakupy (smycz noszona przez ramię)

trening ze szczeniakiem / z dorosłym psem

Zastosowanie smyczy uniwersalnej



Charakterystyka:

łatwe zwijanie wokół nadgarstka
 
mini kieszonka

odblaskowe szwy

regulacja długości (do 110 cm)

wodoodporny gruby nylon 

metalowe części  pokryte chromem

najwyższa jakość barwników używanych ma-
teriałów

dostępny kolor - czarny 

Smycz joggingowa



1. 2. 3.

4. 5.

Zakładanie smyczy joggingowej



Charakterystyka:

ergonomiczny kształt (nie uciska szyi psa)

zintegrowana smycz z wyściełanym uchwytem

odblaskowe szwy

elastyczny materiał PatentoFlex®

wodoodporny gruby nylon

metalowe części  pokryte chromem
 
najwyższa jakość barwników używanych materiałów

dostępne w 4 rozmiarach (M, L, XL, XXL)

dostępny kolor - czarny 

Szelki Sport



Charakterystyka:

ergonomiczny kształt (nie uciska szyi psa)

zintegrowana smycz z wyściełanym uchwytem

odblaskowe szwy

elastyczny materiał PatentoFlex®

wodoodporny gruby nylon

metalowe części  pokryte chromem 

najwyższa jakość barwników używanych materiałów

dostępne w 4 rozmiarach (M, L, XL, XXL)

dostępny kolor - czarny  

Szelki Jockey



Zastosowanie:

spacer bez smyczy

trening

przejście przez jezdnie

przytrzymanie psa w razie kontaktu z innym psem

wejście i wyjście z samochodu

kontrola psa w potrzebnej chwili (dzieci w pobliżu)  

Zastosowanie szelek Sport i Jockey



Charakterystyka:

energooszczędna latarka zintegrowana ze smyczą

widoczność 600m

łatwość montażu oraz demontażu latarki

odblaskowe szwy
 
wyściełany uchwyt

regulacja długości (120-180 cm)

wodoodporny gruby nylon 

metalowe części  pokryte chromem

najwyższa jakość barwników używanych materiałów

4 warianty kolorystyczne: 
    smycz dostępna w 2 kolorach (czarny, czerwony)
    latarka dostępna w 2 kolorach (czarny, czerwony)  

Smycz z latarką



Zastosowanie:

wieczorne spacery (szczególnie polecana jesienią oraz zimą)

bezpieczeństwo 

komfort prowadzenia  

Zastosowanie smyczy z latarką




