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POD KONTROLOU! 
DOPORUČOVÁNO EXPERTY!
  Výrobky Patento Pet přináší geniální řešení problémů, 
se kterými se potýkají majitelé domácích zvířat, včetně sta-
hování vodítka, kousání vodítek a behaviorálních pro-
blémů. 

  Tyto kvalitní německé produkty jsou vyráběny s vášní 
pro domácí mazlíčky a zajišťují bezpečnou a efektivní 
péči o ně.

  Výrobky Patento Pet se pyšní mnoha mezinárodními
cenami včetně „Nejlepší nový výrobek v USA“, „Cena 
za inovaci“ v Německu a cena „Výrobek roku 2007“ 
v Polsku. Dovozce pro ČR: Miroslav Weber - Mlýn.

VODÍTKA OBOJKY POSTROJE

Zkroťte si
  svého mazla!

2015
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COLLAR 
BASIC

Nylonový nepodšitý obojek 
s odpruženým úchytem.

Velikost M, L, XL
černá, modrá, červená (427014–16)

VARIO LEASH  
Kombinované vodítko je speciálním 

typem vodítka, které je možné použít 
k připevnění místo autopásu. Má 

vyztuženou rukojeť, malou kapsičku 
na zip a refl exní prošívání.

Šířka vodítka: 2,5 cm. 
Rozpětí délky vodítka: 110 – 120 cm.

černá, modrá, červená (427028)

COLLAR 
SPORT 

Nylonový podšitý obojek 
s odpruženým úchytem.

Velikost M, L, XL
černá (427011–13)

CITY LEASH 
SHORT

Kombinované vodítko je speciálním 
typem vodítka, které je možné použít 

k připevnění místo autopásu. Má vyztu-
ženou rukojeť, malou kapsičku na zip

 a refl exní prošívání.

Šířka vodítka: 2,5 cm. 
Rozpětí délky vodítka: 110 – 120 cm.

černá, modrá, červená (427007)

POSTROJ 
HARNESS

Nylonový podšitý postroj v oblasti 
okolo krku s odpruž. úchytem.

 Velikost M, L, XL
černá, modrá, červená (427004–6)

CITY LEASH 
BASIC

Kombinované vodítko je speciálním 
typem vodítka, které je možné použít 

k připevnění místo autopásu. 
Má vyztuženou rukojeť.

Šířka vodítka: 2,5 cm. 
Délka vodítka: 70–120 cm.

černá, modrá, červená (427017)
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HANDS FREE 
LEASH

Vodítko funguje jako snadné spojení 
se psem např. při běhu.

Délka vodítka: 110 cm.
černá, modrá, červená (427008)

ANTI BITE 
LEASH 

Speciální přepínací vodítko „anti bite“, 
díky plastovým sáčkům plněným chili 

odnaučí Vašeho psa jej kousat

Šířka vodítka: 2–2,5 cm. 
Délka vodítka: 220 cm.

černá, modrá, červená (427009–10)

DOG – E – LITE
Vysoce refl exní vodítko pro psa 

s integrovanou LED svítilnou nabízí 
bezpečnost pro Vás a Vašeho psa za 

šera nebo ve tmě.

Délka vodítka: 120–180 cm.
černá, červená (427031) 

 DISTRIBUTOR PRODUKTŮ ZNAČKY PATENTO PET PRO ČR 

JE FIRMA WEBER - MLÝN. TEL : 311 514 300  

WWW.WEBER-MLYN.CZ


