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▪ Fibbia
▪ Liberta hond en 
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▪ Primo Plus 
▪ Forza
▪ Volta 
▪ Flash 

Lijnen
▪ Lijnen kleinere 

hond
▪ Lijnen grotere 

hond

Accessoires

Maten en afstelling

HELLO DOGLOVER!

Tre Ponti tuigen



O NZE VISIE

De gezondheid en het welzijn van de hond zijn tijdens het ontwikkelproces altijd onze 1e prioriteit. Wij streven hierbij naareen zo prettig mogelijke 
pasvorm en een zo veilig en plezierig mogelijke interactie tussen de hond en de handler.

Tre Ponti heeft er bewust voor gekozen om niet één type tuig te ontwikkelen en vervolgens het formaat van dit model voor elk grootte ho nd aan te 
passen. Nee, er is bewust gekozen om voor verschillende formaten honden een ander model tuig te ontwikkelen, waarbij de specifieke pasvorm en 
eigenschappen beter aansluiten op de grootte en de specifieke behoeften van de hond. Hierdoor ontstaat het meest optimale tuig voor elk formaat 
hond, of voor specifieke doeleinden.

Ook vinden wij dat een hond er gewoon 'mooi' uit moet kunnen zien. Het uiterlijk van het design staat bij de ontwikkeling als volgende prioriteit. De 
handgemaakte Tre Ponti producten zien er daarom buitengewoon mooi afgewerkt en trendy uit. Voor elke hond is wel een modieus, stoer, of kleurig 
model te vinden en voor vrijwel elke activiteit een geschikt tuig.

Inmiddels wandelen reeds honderdduizenden honden overal op de wereld dagelijks, onbelemmerd en tevreden in een 
Tre Ponti tuig.

Tre Ponti: Hondentuigen die gemaakt zijn vanuit een verregaande liefde voor de hond!!

Tre Ponti tuigen



TRE PONTI FIBBIA TUIGEN voor honden van 1 t/m 14 kg

Geschikt voor kleinere rassen
Onze handgemaakte Fibbia tuigen zijn geschikt als wandeltuigjes voor zeer kleine tot medium honden. Deze tuigjes duwen nergens op 
negatieve drukpunten, waardoor deze ook uiterst geschikt zijn voor ‘kwetsbare’ rassen. Ze zijn dan ook vooral erg populair bij bezitters 
van Teckels doordat er geen enkele druk op de rug van de hond komt. De tuigjes zijn vederlicht (vanaf 50 gram). Bij dit model is de 
verstelbare buiksingel optimaal aan te passen aan de omvang van de hond. Hierdoor is deze ook optimaal geschikt voor honden die 
nog in de groei zijn en voor honden die geregeld getrimd worden.

Deze Fibbia tuigen zijn er in twee uitvoeringen:
• De vaste Fibbia;
Bij de vaste Fibbia is geen verstelbaarheid aanwezig. Past één van deze maten de hond en is 
deze uitgegroeid en/of wordt deze niet regelmatig getrimd, dan zijn deze tuigen een uitstekende 
keuze voor prettige wandelingen, zonder enige blokkades en optimale bewegingsvrijheid voor de hond.

• De verstelbare Fibbia;
Bij dit model is de verstelbare buiksingel optimaal aan te passen aan de omvang van de hond. 
Hierdoor is deze vooral geschikt voor honden die tussen twee halve maten invallen, voor 
honden die nog in de groei zijn en voor honden die geregeld getrimd worden. 
Verder is het model identiek aan de vaste variant.Bij alle modellen Fibbia tuigen 
zijn diverse bijpassende lijnen en poepzakhouders leverbaar.

Fibbia tuigen



Fibbia Basic Standaard

Fibbia Basic Reflecterend

Fibbia Basic Reflecterend verstelbaar

Fibbia Basic (verstelbaar)
Voor honden 1 tot 14 kg



Fibbia Camouflage 

Fibbia Camouflage verstelbaar 

Fibbia Camouflage (verstelbaar)
Voor honden 1 tot 14 kg



Fibbia Mesh zwart 

Fibbia Mesh verstelbaar

Fibbia Mesh Fluor verstelbaar

Fibbia Mesh (verstelbaar)
Voor honden 1 tot 14 kg



Fibbia Mesh Pastel verstelbaar 

Fibbia Mesh Pastel verstelbaar 

Fibbia Mesh pastel verstelbaar
Voor honden 1 tot 9 kg



Fibbia Penny verstelbaar

Fibbia Penny verstelbaar
Voor honden 1 tot 7 kg



Fibbia Fluopop verstelbaar

Fibbia Fluopop verstelbaar
Voor honden 1 tot 14 kg



Fibbia Vibes verstelbaar

Fibbia vibes verstelbaar
Voor honden 1 tot 14 kg



Fibbia Python

Fibbia Animal

Fibbia Fashion Animal
Voor honden 1 tot 7 kg



LIBERTA TUIGEN voor honden en katten van 1 t/m 9 kg

Het Tre Ponti Liberta tuigje is geschikt voor kleinere rassen, pups en katten. Dit tuigje is voorzien van een innovatief sluitingssysteem door middel van een 
aantrekkoordje. Dit koordje heeft een aantal voordelen. Het ontmoedigd trekken bij honden en het maakt, bij de juiste maat en instelling, ontsnappen 
onmogelijk. Door dit laatste is het Liberta tuigje ook bij katteneigenaren razend populair. Maar.. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Laat u de hond regelmatig 
loslopen? Kies dan liever voor een Fibbia tuigje. Het koordje sleept anders bij loslaten achter de hond aan en kan hinderlijk zijn en risico’s geven. De tuigjes zijn 
vederlicht (vanaf 50 gram).

Modellen
Tre Ponti biedt Liberta modellen aan in diverse Basic en Soft modellen. Aan u de keuze, welke u zelf het leukste vindt staan bij de hond. Wij geven hier graag bij 
aan, dat de keuze van harder of zachter materiaal niets zal uitmaken met betrekking tot het draagcomfort bij de hond. Het gaat namelijk om de pasvorm van 
het tuig en niet om de materiaalkeuze.

Liberta tuigen



Liberta Basic Standaard

Liberta Basic Reflecterend

Liberta Basic
Voor honden en katten 1 tot 7 kg



Liberta Camouflage 

Liberta Camouflage
Voor honden en katten 1 tot 7 kg



Liberta Penny 

Liberta Penny
Voor honden en katten 1 tot 7 kg



Liberta Vibes

Liberta Vibes
Voor honden en katten 1 tot 7 kg



Liberta Animal

Liberta Fashion Animal
Voor honden en katten 1 tot 7 kg



TRE PONTI PRIMO TUIG VOOR HONDEN VAN 10 T/M 60 KG Geschikt voor medium en grotere rassen

Het Tre Ponti Primo tuig is een echt allround hondentuig. Het is uitstekend geschikt om mee te wandelen, te fietsen, te zwemmen en te sporten. Het 
model en de pasvorm is geschikt voor veel hondenrassen. De flexibel ‘meelopende’ ring aan de paniekgreep loopt soepel mee met elke wending die 
de hond maakt. Hierdoor behoudt u in elke situatie perfecte grip en controle over uw hond. Deze Primo tuigen zijn er in diverse kleuren en motieven, 
dus eigenlijk voor elke hond wel een leuk model en bij de vacht passende kleur.

Modellen
De Primo tuigen zijn leverbaar in diverse kleuren en uitvoeringen. 
Voor vrijwel elke hond is wel een passende kleur of mooi motief te vinden.

Primo tuigen



Primo Basic Standaard

Primo Basic Reflecterend

Primo Fluor Reflecterend

Primo Basic
Voor honden 10 tot 60 kg



Primo Camouflage

Primo Carbon

Primo Special
Voor honden 10 tot 60 kg



Primo Plus voor honden van 10 t/m 60 kg

Vooral geschikt voor honden met een hoog aflopende schoft. Het Tre Ponti Primo plus tuig is een allround stoer hondentuig. Het is uitstekend 
geschikt om mee te wandelen, te fietsen, te zwemmen en te sporten. Het model en de pasvorm is iets anders dan het basic Primo tuig. De 
‘uitsnede’ op de rug van de hond is wat dieper, waardoor deze 
beter aansluit op gespierde honden met een hoog aflopende
schoft. De borstband is breder en van nylon ripproof materiaal 
gemaakt, waardoor de krachten van de hond beter verspreid 
worden. De flexibel ‘meelopende’ ring aan de paniekgreep 
loopt soepel mee met elke wending die de hond maakt. 
Hierdoor behoudt u in elke situatie perfecte grip en controle
over uw hond. Deze Primo tuigen zijn er in diverse kleuren
en motieven, dus eigenlijk voor elke hond wel een leuk model
en bij de vacht passende kleur.

Modellen
De Primo Plus tuigen zijn leverbaar in diverse kleuren 
en uitvoeringen. Voor vrijwel elke hond is wel een passende 
kleur of mooi motief te vinden.

Primo Plus tuigen



Primo Plus
Voor honden 10 tot 60 kg



VENTO TUIGEN voor honden van 10 t/m 60 kg

De Tre Ponti Vento tuigen zijn ultra licht en bieden een enorme bewegingsvrijheid aan de hond. Het ergonomische model is absoluut geschikt voor actieve 
honden en sporthonden. In het bijzonder bij sporten waarbij hoge snelheid van de hond een belangrijk criterium is. De Vento is zeer doordacht 
ontworpen met een perfect draagcomfort voor de hond. De voorzijde is voorzien van een zachte beschermkern en het tuig is voorzien van een 
handgreep. Bij dit type tuig is de verbindingsring voor de lijn flexibel. Erg prettig bij bijvoorbeeld fietsen of steppen met de hond.

Vento tuigen



Vento Reflecterend 

Vento Basic
Voor honden 10 tot 30 kg



FORZA TUIGEN HONDVRIENDELIJKE CORRECTIETUIGEN voor honden van 10 t/m 60 kg

Forza is het Italiaanse woord voor ‘kracht’. Dit model is speciaal ontworpen voor trekkende en/of uitvallende honden. Wij noemen het bewust geen anti-trek 
tuig. Tuigen, die onder deze naam worden verkocht, werken doorgaans met een negatieve inslag en kunnen op korte of op lange termijn schade bij de hond 
veroorzaken. Voor anti-trek adviseren wij u om gewoon een goede hondenschool te bezoeken. Bij correct gebruik van deze Forza kan echter, indien de hond 
hier direct gevoelig voor is, trekgedrag worden verminderd of afgeleerd. Dit gaat niet vanzelf, ook al lijkt dit in het begin soms wel. Het is puur een 
hulpmiddel om - in combinatie met belonen - het negatief aangeleerd gedrag om te kunnen buigen.

Het bijzonder innovatieve ontwerp geeft de hond een ruime bewegingsvrijheid,
zoals bij alle Tre Ponti tuigen. Niet aangelijnd heeft de hond absoluut
dezelfde bewegingsvrijheid als bij onze andere  tuigen. Echter aangelijnd, 
bij het strekken van de lijn, krijgt de hond een pijnloze en lichte druk
op de boven flanken. Dit zal doorgaans bij elke hond een reactie uitlokken. 
De hond zal meteen inhouden of stil blijven staan en naar u omkijken 
om te zien wat er aan de hand is. Door deze reactie te belonen kan het 
vervelende trekken van de hond beheersbaar worden en met de juiste 
aanpak zelfs volledig worden afgeleerd. Voor nog meer controle over de
hond zijn onze ‘double-handled’ Powerlijnen een absolute aanrader
bij dit type tuig.

Modellen
De Forza tuigen zijn leverbaar in vier kleuren. In zwart, rood, blauw en roze, al
dan niet gewenst met een reflecterende rand.

Forza tuigen
Voor honden 10 tot 60 kg



Forza Standaard

Forza Reflecterend

Forza
Voor honden 10 tot 60 kg



VOLTA TUIGEN Y-Tuigen voor honden van 10 t/m 60 kg

Volta tuigen van Tre Ponti zijn voorzien van een drie-punts verbinding. Ontwikkeld voor echte 'Power honden' met een flinke 
voorborst. Tuigen die wel een stootje kunnen hebben dus. De Volta tuigen zijn werkelijk prachtig van design, robuust en tot 
in detail afgewerkt. Het geheel is ergonomisch en zeer 
doordacht ontworpen. Ook dit ontwerp geeft de hond 
een ruime  bewegingsvrijheid; een uitzonderlijke 
eigenschap die bij alle Tre Ponti tuigen aanwezig 
is samen met een perfect draagcomfort 
voor de hond. De buikband is aan de voorzijde 
van de hond keurig afgezet met een zachte 
beschermkern en het tuig is voorzien van een 
handgreep. Bij dit type tuig is de verbindingsring 
voor de lijn gefixeerd.

Modellen
De Volta tuigen zijn leverbaar in drie kleuren. 
In zwart, rood en blauw.

Volta tuigen
Voor honden 10 tot 60 kg



Volta Reflecterend

Volta
Voor honden 10 tot 60 kg



FLASH TUIGEN met en zonder velcro voor honden van 10 t/m 60 kg

Het Flash tuig is een prachtig tuig, ontwikkeld voor medium tot zeer grote 
honden. Deze ergonomisch gevormde tuigen zijn erg robuust. De brede 
voorband is gemaakt van zeer soepel 'ripstop' nylon en dus erg duurzaam. 
Het Flash tuig is voorzien van een gefixeerde ring. Gespen en ringen raken 
bij dit model nergens de vacht. De zeer diep uitgesneden rug geeft honden 
met een ver doorlopende hals en schoft een uitstekend draagcomfort.

Het Flash tuig is zeer geschikt voor werkhonden, maar wordt ook 
graag gebruikt voor de dagelijkse wandelingen en andere activiteiten. 
Het Flash tuig met velcro kan worden geleverd met reflecterende Tre Ponti
labels. Een zeer betrouwbaar, flexibel en stoer tuig! De voorkant is keurig 
afgezet met een zachte beschermkern en het tuig is voorzien 
van een handgreep. Bij dit type tuig is de verbindingsring voor de 
lijn gefixeerd.

Flash tuigen
Voor honden 10 tot 60 kg



Flash met  Velcro

Flash

Flash
Voor honden 10 tot 60 kg



Economic wandellijn Penny
Economic wandellijn 
zwart reflecterend

Fibbia lijn Reflecterend

Fibbia lijn StandaardEconomic lijn Fluopop met Mesh handvat

Lijnen kleinere hond



Economic wandellijn met Mesh handvat 

Lijnen kleinere hond



Double handled Primo Powerlijn

Single handled Primo Wandellijn

Lijnen grotere hond



Poepzaktasjes
Zachte tasjes inclusief 15 zakjes
In tuigen en lijnen matchende kleuren 

Accessoires



Tre Ponti High Visibility

Veiligheids Reflecterende banden van 
verschillende grootte die kunnen worden 
aangebracht rond de poten en de nek van de 
hond, evenals rond de armen van de 
eigenaar. De maat is verstelbaar, omdat ze 
kunnen worden ingekort met een 
eenvoudige schaar. Set van 4 zichtbare 
banden: 2 kleine + 2 grote banden.
Materiaal:Prismatic PVC band met Ultramate
Velcro
Set bestaat uit 4 reflective banden 2x 24x3 
cm en 2x 55x3cm

Tre Ponti Paddings

Specificaties: Comfortabele gewatteerde 
banden die zowel op kleine als grote tuigen 
kunnen 
worden aangebracht. Het zachte materiaal is 
perfect voor huisdieren met een gevoelige huid, 
omdat het irritatie door wrijving voorkomt die 
kan optreden bij veelvuldig gebruik van het 
harnas. De gewatteerde banden kunnen per 
stuk of per paar geleverd worden. Twee maten 
leverbaar. Samenstelling: Padding met 
Ultramate Velcro
Maten:
Kleine gewatteerde band: 9 × 4 × 1 cm, enkel of 
dubbele padding
Grote gewatteerde band: 9 × 6 × 1 cm, enkel of 
dubbele padding

Tre Ponti Y-adapter 

Met de Tre Ponti Y-Harnass adapter tovert u 
het tuig om tot een Y-tuig.
Deze band is geschikt voor grote tuigen. 
Bevestig het klittenband rond de voorband 
van het tuig van de hond en bevestig het aan 
de singelband. Deze adapter maakt het 
harnas steviger, vooral voor honden die de 
neiging hebben om te ontsnappen. Het helpt 
de druk van de nek van honden weg te 
nemen en over te brengen naar hun borst, 
zodat ze, als ze eraan trekken, door hun 
lichaam worden tegengehouden, waardoor 
mogelijke schade aan hun luchtpijpen wordt 
voorkomen.

Accessoires



Maten en afstelling

De maten en de afstelling van de Fibbia tuigen luisteren erg nauw. Alleen bij de juiste maat en eventuele afstelling, bij het verstelbare model 
van de Fibbia, komen de bijzondere eigenschappen van Tre Ponti tuigen naar voren. Al onze tuigen dienen redelijk strak te zit ten of te 
worden afgesteld. Als leidraad geven wij aan, dat de buiksingel minstens een tot twee centimeter vrij van de oksels moeten zi tten. Wanneer 
het tuigje om zit, dan mag het tuigje bij zijdelings bewegen mee kantelen met de ruimte die het vel toelaat en dus niet vrij over de vacht heen 
en weer schuiven. Pas wanneer de ruimte van het vel het niet meer toelaat mag het over de vacht glijden. Stel dus nooit uw tu igje te los af, 
dit is absoluut niet prettig voor de hond en zal een averechts effect hebben op het wandelplezier van uw hond! Uiteraard niet zo strak dat de 
borstkas niet meer kan uitzetten bij activiteit van de hond. Let bij opgroeiende pups op! Als de buiksingel bijna in de oksel s komt, dan is uw 
hond toe aan het volgende maatje. Bij opgroeiende pups, honden die regelmatig getrimd worden, of honden die tussen 2 maten in vallen is 
de verstelbare Fibbia het beste alternatief.

VRIJ VAN DE OKSELS MUSKETON ALTIJD AAN BEIDE RINGEN LAAT 1 VINGER RUIMTE

Fibbia tuigen maten en afstelling



Maten en afstelling

Zoals bij elk Tre Ponti tuig is de maat en de afstelling erg belangrijk. Alleen bij de juiste maat en afstelling komen de bij zondere eigenschappen 
van Tre Ponti tuigen naar voren. Bij de Liberta geldt ook als basis, dat de buiksingel minsten één tot twee centimeter vrij v an de oksels moet 
zitten. De afsluiting van de koordsluiting vergt aandacht. Het is de bedoeling dat deze, na het aantrekken van het koordje, een opening laat van 
minstens een centimeter. De ringen mogen dus nooit tegen elkaar komen, dan is het tuigje echt te groot. Er moet dus speling tussen de 
bovenzijde blijven. Is deze speling echter te groot (de beide zijden van het tuig mogen nooit aan de zijkant van het dier zit ten), dan is het tuigje 
te klein. Wanneer het tuigje om zit, dan mag het tuigje bij zijdelings bewegen mee kantelen met de ruimte die het vel toelaat en dus niet vrij 
over de vacht heen en weer schuiven. Pas wanneer de ruimte van het vel het niet meer toelaat mag het over de vacht glijden. B ij pups geldt, als 
de buiksingel tegen de oksels aanloopt, dan is de hond toe aan het volgende maatje of model tuig.

Liberta tuigen maten en afstelling



Primo (Plus) maten en afstelling

De Primo (Plus) tuigen zijn leverbaar in 4 maten; M, L, XL en XXL. De afstelling dient vrij strak te zijn. Als leidraad geven wij aan, dat de buiksingel 
minstens een tot twee centimeter vrij van de oksels moeten zitten. Wanneer het tuig om zit, dan mag het tuig bij zijdelings b ewegen mee kantelen 
met de ruimte die het vel toelaat en dus niet vrij over de vacht heen en weer schuiven. Pas wanneer de ruimte van het vel het niet meer toelaat 
mag het over de vacht glijden. Stel dus nooit uw tuig te los af, dit is absoluut niet prettig voor de hond en zal een averech ts effect hebben op het 
wandelplezier van uw hond! Uiteraard dient u voldoende ruimte te houden, zodat de borstkas kan uitzetten bij activiteit van d e hond. De Primo 
tuigen geven de hond veel bewegingsvrijheid, zonder enige blokkades bij de schouders. Het tuig is zo ontworpen, dat wanneer d e hond relaxed 
staat of meeloopt, de hond beloond wordt met een voorband die extra ruimte geeft. Zodra de hond echter de lijn spant, dan slu it de band weer 
keurig aan.

Grote tuigen maten en afstelling



Forza maten en afstelling

De Forza tuigen zijn leverbaar in vier maten; M, L, XL en XXL. De afstelling dient vrij strak te zijn. Als leidraad geven wij aan, dat de 
buiksingel minstens één tot twee centimeter vrij van de oksels moeten zitten. Wanneer het tuig om zit, dan mag het tuig bij z ijdelings 
bewegen mee kantelen met de ruimte die het vel toelaat en dus niet vrij over de vacht heen en weer schuiven. Pas wanneer de ruimte 
van het vel het niet meer toelaat mag het over de vacht glijden. Stel het tuig dus nooit te los af, dit is absoluut niet prettig en zal een 
averechts effect hebben op het wandelplezier van uw hond.. Uiteraard dient u voldoende ruimte te houden, zodat de borstkas ka n 
uitzetten bij activiteit van de hond. De Forza tuigen geven de hond veel bewegingsvrijheid, zonder enige blokkades bij de schouders. Het 
tuig is zo ontworpen, dat wanneer de hond relaxed staat of meeloopt, de hond beloond wordt met een voorband die extra ruimte geeft. 
Zodra de hond echter de lijn spant, dan sluit de band weer keurig aan en zal dit tuig werken zoals boven aangegeven.

Volta maten en afstelling

De Volta tuigen zijn leverbaar in vier maten; M, L, XL en XXL. De afstelling dient vrij strak te zijn. Als leidraad geven wij aan, dat de 
buiksingel minstens één tot twee centimeter vrij van de oksels moeten zitten. Wanneer het tuig om zit, dan mag het tuig bij z ijdelings 
bewegen mee kantelen met de ruimte die het vel toelaat en dus niet vrij over de vacht heen en weer schuiven. Pas wanneer de ruimte 
van het vel het niet meer toelaat mag het over de vacht glijden. De voorsingel vraagt wel om honden met een voorborst. Zorg er altijd 
voor dat de voorsingel mooi strak langs de borst aansluit, anders zou het kunnen gebeuren dat de hond in de voorsingel kan st appen. 
Stel het tuig dus nooit te los af, dit is absoluut niet prettig voor de hond en zal een averechts effect hebben op het wandel plezier van de 
hond. De Volta tuigen geven de hond veel bewegingsvrijheid, zonder enige blokkades bij de schouders. Het tuig is zo ontworpen , dat de 
hond de meest optimale bewegingsvrijheid krijgt met het hoogst mogelijke draagcomfort.

Grote tuigen maten en afstelling



Vento maten en afstelling

De Vento tuigen zijn leverbaar in twee maten; M en L. De afstelling dient vrij strak te zijn. Als leidraad geven wij aan, dat de buiksingel minstens één tot 
twee centimeter vrij van de oksels moeten zitten. Wanneer het tuig om zit, dan mag het tuig bij zijdelings bewegen mee kantel en met de ruimte die het 
vel toelaat en dus niet vrij over de vacht heen en weer schuiven. Pas wanneer de ruimte van het vel het niet meer toelaat mag het over de vacht glijden. 
De voorsingel vraagt wel om honden met een voorborst. Zorg er altijd voor dat de voorsingel mooi strak langs de borst aanslui t, anders zou het kunnen 
gebeuren dat de hond in de voorsingel kan stappen. Stel het tuig dus nooit te los af, dit is absoluut niet prettig voor de ho nd en zal een averechts effect 
hebben op het wandelplezier van de hond. De Volta tuigen geven de hond veel bewegingsvrijheid, zonder enige blokkades bij de schouders. Het tuig is zo 
ontworpen, dat de hond de meest optimale bewegingsvrijheid krijgt met het hoogst mogelijke draagcomfort.

Flash maten en afstelling

De Flash tuigen zijn leverbaar in vier maten; M, L, XL en XXL. De afstelling dient vrij strak te zijn. Als leidraad geven wij aan, dat de buiksingel minstens één 
tot twee centimeter vrij van de oksels moeten zitten. Wanneer het tuig om zit, dan mag het tuig bij zijdelings bewegen mee ka ntelen met de ruimte die 
het vel toelaat en dus niet vrij over de vacht heen en weer schuiven. Pas wanneer de ruimte van het vel het niet meer toelaat mag het over de vacht 
glijden. Stel het tuig dus nooit te los af, dit is absoluut niet prettig voor de hond en zal een averechts effect hebben op h et wandelplezier van de hond. De 
Flash tuigen geven de hond veel bewegingsvrijheid, zonder enige blokkades bij de schouders. Het tuig is zo ontworpen, dat de hond de meest optimale 
bewegingsvrijheid krijgt met het hoogst mogelijke draagcomfort.

Grote tuigen maten en afstelling



Petstages

Hondenspeelgoed 
Versterkt aan de binnenzijde 



Petstages



Pulleez
Piepers en uitrekbare armen

6 x 33 x 30 cm 

Bunny 69498M
Cow 69497M (uitlopend)

Lil Roamers
10 x 15 x 7,5 cm

Rhino 51073M

Lil Racquets
Onweerstaanbaar (veilig) tennisbalmateriaal

6 x 14 x 28 cm 

Frog 69595MBunny 69596M

Petstages



Headbangerz
lichtgevende snavel en kop

7 x 10 x 43 cm 

Duck 69499M

Chicken69500M

Scruffles small
9  x 13 x 28 cm

Bunny 69591M

Petstages

Bottle Bro
Knisperende petfles 

5 x 9 x 35 cm

Gator 69491M

Rhino 69492M



Rope A-Go-Go 
Sterk trekspeelgoed met veilig koord

8 x 23 x 57 cm

Dragon 69503M Gator 69504M

Petstages



Squawkers
6 x 7 ,5 x 30 cm

Henrietta 69501M

Earl 69502M

Patches Large
11,5 x 23 x 45,5 cm

Rooster 61375L

Petstages

Barkers 
10 x 33 x 30 cm 

Sycamore 69594M



Cuddle Tugs
Knisperend en voorzien van piepermatje

10 x 20,5 x 41 cm

Cow 69593M 
(uitlopend)

Giraf 69592M

Petstages



Thunda Tugga
12,5 x 33 x 41 cm

Thunda Tugga Leggy
10 x 15 x 55 cm

Gorilla 69495M

Bunny 69496M

Zebra 69494M

Cow 69493M

Attractief speelgoed 
met uittrekbare pieparmen/ 

piepbenen

Petstages



Natuurlijk speelgoed voor 
kat en hond 

Danish Design Speelgoed



Natuurlijk Kattenspeelgoed
Duo’s met kattenkruid

Chip and Chap Catnip Duo
DD1000   5”

Milo and Max Catnip duo
DD1002   8”

Midge and Madge Catnip Duo
DD1001   5”

Danish Design Speelgoed



Beatrice the Bear
DD1003  8”

Bertie the Bat
DD1005   10”

Sylvie the Snake
DD1004  9”

Danish Design Speelgoed



Wilbur the Wild Boar
DD1009  11”

Gregor the Goat
DD1008  11”

Danish Design Speelgoed



Harold the Hog
DD1006  10”

Sybil the Flat Squirrel
DD1010  14”

Fergus the Fox
DD1018  18”

Seymour the Squirrel
DD1019  19”

Danish Design Speelgoed



Doris the Donkey
DD1011  15”

Dylan the Natural Dog
DD1012  15”

Fergie the Frog
DD1013  16”

Danish Design Speelgoed



Pattie the Pig
DD1016  16”

Fenton the Long Legs Frog
DD1014  16”

Connie the Cockerel
DD1007  11”

Danish Design Speelgoed



Claude the Crocodile
DD1015  16”

Lexi the Leopard
DD1017  18”

Danish Design Speelgoed



Dogbite
- regenjassen
- winterjassen

Top kwaliteit hondenjassen voor 
zeer attractieve tarieven. Deze 
jassen zijn geschikt voor alle rassen 
en bieden bescherming tegen 
sneeuw, wind en kou. Door het 
"Flexibel system" zijn deze jassen 
optimaal aan te passen. Eenmalige 
instelling rond de hals, borst en 
buik d.m.v. klittenband en (weg te 
werken) trekkoorden. De 
hoogwaardige (waterdichte) YKK 
dubbele ritssluiting aan de 
bovenkant zorgt, in combinatie 
met de stretch stof, voor een mooi 
aansluitende pasvorm en is 
eenvoudig aan en uit te trekken.

Dogbite hondenjassen



Regenjassen

Dogbite hondenjassen



Winterjassen

Dogbite hondenjassen



WAW Easy Dog Walk

WAW is het innovatieve anti-schok 
systeem ontworpen om prettig met de 
hond te wandelen. Het absorbeert de 
klappen tijdens trekgedrag. Het maakt 
wandelen met de hond weer tot een 
aangenaam en ontspannen moment en 
het voorkomt cervicale blessures bij de 
hond. WAW REDUCEERT TREKKRACHT 
OP DE LIJN MET 40% 

1. Met een normale wandellijn kunnen 
bij iedere plotselinge ruk blessures bij de 
hond ontstaan
2. Het voorkomt verstuiking of 
dislocaties van gewrichten bij jezelf. 
Plotselinge rukken kunnen leiden tot 
pols-, enkel-, schouder- en rugklachten
3. Het beschermt pups tijdens de groei. 
Het gestel van de pup is immers nog 
zwak en in deze fase kunnen 
wandelingen erg onstuimig zijn



HOE WERKT WAW?
Het werkt simpel: Trekt uw hond hard? WAW start 

onmiddellijk met uittrekken, terwijl het in het begin een 
kleine weerstand biedt. De weerstand past zich 

proportioneel aan op de intensiteit van de trekkracht en de 
duur er van. Uit testen die door experts zijn gedaan, blijkt 

dat 40% van de trekkracht verminderd en absorbeert.

Terwijl u wandelt met uw hond zonder dat hij trekt,
monitort WAW steeds uw wandeling

Uw hond ziet opeens een kat! 
WAW rekt en absorbeert de trekkrachten

WAW Easy Dog Walk



Tick Key

WAT IS EEN TICK KEY?
De Tick key is het meest eenvoudige instrumentje om teken 
d.m.v. een schuifbeweging de teek veilig, snel en eenvoudig, 
geheel uit de huid te verwijderen. Dit zonder de teek zelf aan 
te raken.

Zelfs de meest vastgebeten teek zal volledig, dus inclusief kop 
en poten, moeiteloos verwijderd kunnen worden. De Tick Key
is 99,9% effectief bij alle formaten en soorten teken.

WAAROM DE TICK KEY?
Dat tekenbeten ziektes kunnen veroorzaken is gelukkig 
inmiddels bij iedereen bekend. Het is dus zaak om een teek 
zo snel mogelijk te verwijderen.

De Tick Key biedt u veel voordelen. De werking is zo 
eenvoudig, dat zelfs een kind deze kan gebruiken. Geen 
geklungel meer met lasso's, wippen of draaibewegingen. 
Simpel de sleuf van de Tick Key over de teek en een korte 
schuifbeweging maken en de volledige teek komt uit uw huid.

De Tick Key weegt slechts 5 gram, maar is gemaakt van 
oersterk en onbuigzaam geanodisseerd staal. Hij past aan 
elke sleutelhanger en is dus altijd klaar voor gebruik. Waar en 
wanneer dan ook!



Tick Key



Tick Key



Tick Key



Fascinatio Boulevard 504
2909 VA Capelle aan den IJssel

+31 (0)10-8220618
info@eye4pets.com

Wilt u ons bezoeken?

Dat kan! In ons pand in Capelle aan den IJssel 
hebben wij een showroom 
met al onze producten. Wel even 
tevoren bellen. Een afspraak buiten 
kantooruren kan ook, maar dan wel 
even op afspraak!

Wij zijn te bereiken op:

eye4pets
THE "PASSION FOR DOGS" COMPANY


