Allsafe Krocksele Medium
En hundsele som är TÜV testad och ger din hund en mängd fördelar utöver att
den är bland de säkraste selarna på marknaden
Allsafe hundsele är krocktestad vid SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i
Borås i enlighet med ISO27955. TÜV testad och ger din hund en mängd
fördelar utöver att den är bland de säkraste selarna på marknaden. Allsafe
sitter som en Y-sele och försedd med slitstarkt skumgummifoder vid hundens
bringa vilket förhindrar skav. Selen går även utmärkt att använda som vanlig
promenad- eller spårsele tack vare den kraftiga ringen mitt på ryggen.
Sätts fast i baksätets bilbälte men selen kan användas utan den medföljande
koppeldelen genom att trä bilens säkerhetsbälte genom selens ryggdel. Det
ger en mycket säker placering under färd för hunden. OBS! Viktangivelserna
skall ses som en metod att nå fram till hundens ungefärliga mått. Om möjligt,
prova ut rätt storlek för er hund innan ni bestämmer storlek..
Allsafe Medium passar mellanstora hundar, vikt mellan ca 15-30 kg med
bröstomfång: Min 60 cm, Max 70cm. OBS! Vikt- & måttangivelserna skall ses
som en metod att nå fram till ungefärlig storlek av sele. Men eftersom alla
hundar är olika individer så om möjligt, prova ut rätt storlek för er hund innan ni
bestämmer storlek..
Vi tycker att det är en självklarhet att även hunden ska åka säkert under
bilresan. Dessutom innebär en lös hund i bilen en stor fara för både
passagerare och andra trafikanter. Lösa föremål i bilen ökar snabbt i vikt vid
en krock, detta gäller givetvis även hundar.
- Krocksele // Promenadsele // Dragsele // Spårsele
- Krocktestad enligt ISO 27955:2010
- TÜV Testad!
- Krocktestad vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
- Fungerar i alla bilar
- Tillåter hund att sitta och ligga bekvämt
- Justerbara remmar
- Kombination av mjuk stoppning och stark nylon ger tryck och skavfri sele
- Rostfria metallspännen
- Reflexer
- Tvättbar
Allsafe Krocksele finns också i följande storlekar:
Small: ca 1-15 kg, bröstomfång Min 40 cm - Max 50 cm
Medium: ca 15-30 kg, bröstomfång Min 60cm - Max 70 cm
Large: ca 15-55 kg, bröstomfång Min 67 cm - Max 79 cm
Extra Large: ca 55+ kg, bröstomfång Min 86 cm - Max 98 cm
OBS! Bilden är ett exempel och visar inte säkert exakt rätt modell av sele.
Färg
Material

Svart/ reflex
Nylon/ mjuk stoppning
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