
Marka Dingo Gear jest częścią firmy Dingo Sp. z o.o., która została założona przez Waldemara i Elżbietę 
Rutkowskich w 1977 roku. Dingo to rodzinne przedsiębiorstwo, które jest obecnie zarządzane przez  drugie 
pokolenie. Warto podkreślić, że jesteśmy firmą z całkowicie 100% polskim kapitałem, a zdecydowana 
większość naszego asortymentu pochodzi z nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Bydgoszczy. 
Dingo Gear to przede wszystkim produkcja profesjonalnego sprzętu K-9 do szkolenia psów pełniących 
służbę np. w policji, wojsku, straży miejskiej i granicznej, a także w innych służbach mundurowych. Ponadto 
nasz sprzęt znajduje zastosowanie w treningach IGP, sportach ringowych oraz innych sportach dla psów.
Stała i aktywna współpraca naszej firmy z wykwalifikowanymi trenerami w dziedzinie tworzenia, testowania 
i modyfikowania asortymentu pozwala nam wprowadzać innowacje i podnosić jakość naszych produktów. 
Team Dingo Gear to grupa pasjonatów zaangażowanych zarówno w tworzenie najwyższej jakości artykułów, 
jak i kształtowanie pozytywnych relacji z klientami. Zachęcamy do obejrzenia naszej oferty na stronie 
internetowej: www.dingogear.com

The Dingo Gear brand is part of the Dingo Sp. z o.o. (Ltd), which was founded by Waldemar Rutkowski and Elżbieta Rutkowska in 
1977. Dingo is a family business that is now managed by the second generation. It is worth to accent that we are a company with 
100% Polish capital, and the vast majority of our assortment comes from a modern plant manufacture in Bydgoszcz city.
Dingo Gear is primarily a production of professional K-9 equipment for training dogs serving in the police, army, municipal and border 
guards, as well as other uniformed services. In addition our equipment is succesfully used in IGP trainings and other dog sports.
The constant and active cooperation of our company with qualified trainers in the field of creating, testing and modifying the range 
allows us to innovate and improve the quality of our products. Dingo Gear Team is a group of enthusiasts involved in both creating 
the highest quality articles and shaping positive relationships with clients. We encourage you to view our offer on the website: www.
dingogear.com

Die Marke Dingo Gear gehört der Firma Dingo Sp. z o.o. [GmbH], die 1977 von Waldemar und Elzbieta Rutkowski gegründet wurde. 
Dingo ist ein Familienunternehmen, das jetzt durch die zweite Generation verwaltet wird. Zu betonen ist, dass wir eine Firma mit 
100%-ig polnischem Kapital sind, und die größte Mehrheit unseres Sortiments aus einem modernen Produktionsbetrieb in Bydgoszcz 
herkommt. 
Dingo Gear steht vor allem für die Produktion einer professionellen K-9 Ausrüstung für die Dressur der Hunde, die z.B. bei der 
Polizei, Armee, Stadtpolizei, beim Grenzschutz als auch beim Militär Dienst tun. Darüber hinaus findet unsere Ausrüstung auch bei 
IGP-Trainings, Ringsportarten als auch bei anderen Hundesportarten Anwendung.
Eine feste und aktive Zusammenarbeit unserer Firma mit qualifizierten Trainers am Gestalten, Testen und Modifizieren der Ausrüstung 
lässt uns Innovationen einführen und die Qualität unserer Produkte steigern. 
Das Dingo Gear Team ist eine Gruppe der Liebhaber, die sich sowohl für die Gestaltung erstklassiger Artikel als auch für die Bildung 
von positiven Beziehungen mit unseren Kunden engagieren. Wir laden Sie herzlich ein, sich mit unserem Angebot auf der Website 
www.dingogear.com vertraut zu machen.

Бренд Dingo Gear - это часть компании Dingo Sp. z o.o. [OOO], который был учрежден Вальдемаром и Эльжбетой Рутковскими 
в 1977 году. Dingo - это семейное предприятие, которым сейчас управляет второе поколение. Стоит подчеркнуть, что мы 
являемся компанией со 100% польским капиталом, а абсолютное большинство нашего ассортимента производится на 
современном предприятии в Быдгощи. 
Dingo Gear - это, прежде всего, производство профессионального оборудования К-9 для обучения служебных собак, например, 
в полиции, армии, городской и пограничной службе, а также в других военных службах. Кроме того, наше оборудование 
применяется на тренировках IGP, в состязаниях на ринге и других видах спорта для собак.
Постоянное и активное сотрудничество нашей компании с квалифицированными тренерами в области создания, тестирования 
и модификации ассортимента позволяет нам внедрять инновации и повышать качество нашей продукции. 
Team Dingo Gear - это группа энтузиастов, увлеченных как созданием изделий самого высокого качества, так и формированием 
хороших отношений с клиентами. Приглашаем ознакомиться с нашим предложением на сайте: www.dingogear.com

DINGO GEAR
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indeks / index

spodnie / trousers

skóra / leather

rozmiar / size

długość / lenght

waga / weight

obwód klatki piersiowej psa/ 
breast circumference

prawa strona / 
right side

lewa strona / 
left side

gryzak piszczący / 
squeak tug

gryzak z jednym uchwytem / 
tug with one handle

gryzak z dwoma uchwytami / 
tug with two handles

kurtka / jacket

średnica / diameter

legenda
key
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Ubranie z mocnego materiału francuskiego (nylcot) o optymalnej grubości. Zapewnia 
ochronę oraz umożliwia pozorantowi swobodne poruszanie się.

The suit is made of very strong french material (nylcot), which is thick enough to protect the helper. 
It is also designed to allow move freely.

Ubranie treningowe do pełnego gryzienia

Full bite suit

UBRANIE PRZEZNACZONE DO 
UŻYTKOWANIA PRZEZ OSOBY 
PRZESZKOLONE DO PRACY 
Z PSAMI. PAMIĘTAJ, ŻE TEN 
SPRZĘT NIE GWARANTUJE 
PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA.

CLOTHING IS INTENDED FOR 
USE BY PERSONS QUALIFIED 
FOR DOG TRAINING ONLY.
REMEMBER: THIS EQUIPMENT 
DOES NOT GUARANTEE 
FULL SAFETY.

PRAKTYCZNA 
TORBA GRATIS!
FREE PRACTICAL BAG

S01070 L
S01073 XL
S01076 XXL
S01071 L
S01074 XL
S01077 XXL
S01072 L
S01075 XL
S01078 XXL

ochrona
pozoranta

helper protection

www.dingogear.com6



L
XL
XXL

13,9 kg
14,9 kg
18,8 kg

Waga 
kompletnego 
ubrania

Jeśli rozmiar standardowy okaże się 
nieodpowiedni, uszyjemy ubranie 
zgodnie z rozmiarem zamawiającego. 
Cena nie ulega zmianie.

If given size does not fit, we can make the 
suit according to sizes agreed with buyer. In 
that case price does not change.

L 75 cm 86-98 cm 170-176 cm
XL 80 cm 92-104 cm 176-182 cm
XXL 85 cm 98-110 cm 182-188 cm

ochrona
pozoranta

helper protection

www.dingogear.com 7



Ubranie treningowe - maksymalna ochrona

Trening suit - extreme protection

Ubranie służbowe do pełnego gryzienia. Najmocniejsze ubranie w kolekcji Dingo Gear. 
Polecane głównie dla służb mundurowych do specjalistycznego szkolenia psów. Ubrania 
zapewniają maksymalną ochronę pozoranta i jednocześnie pozostawiają dużą swobodę ruchu.

Complete bite-suits for professionals. The most durable suit in the Dingo Gear collection. Recommended 
mainly for members of uniformed services for specialist training of dogs. The clothes provide maximum 
protection for the decoy, at the same time allowing him to move freely.

S01056 L 170-176 cm  8,2 kg
S01057 XL 176-184 cm 7,6 kg
S01058 XXL 184-192 cm 7,0 kg

S01059 L 75 cm 85-110 cm 
S01060 XL 80 cm 90-120 cm
S01061 XXL 85 cm 95-130 cm

7,6 kg
6,0 kg
51, kg

ochrona
pozoranta

helper protection

www.dingogear.com8



UBRANIE PRZEZNACZONE DO 
UŻYTKOWANIA PRZEZ OSOBY 
PRZESZKOLONE DO PRACY 
Z PSAMI. PAMIĘTAJ, ŻE TEN 
SPRZĘT NIE GWARANTUJE 
PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA.

CLOTHING IS INTENDED FOR 
USE BY PERSONS QUALIFIED 
FOR DOG TRAINING ONLY.
REMEMBER: THIS EQUIPMENT 
DOES NOT GUARANTEE 
FULL SAFETY.

PRAKTYCZNA 
TORBA GRATIS!
FREE PRACTICAL BAG

ochrona
pozoranta

helper protection

www.dingogear.com 9



Ubranie lekkie ze skóry ekologicznej

Eco-leather light suit

Uniwersalne ubrania treningowe wykonane z mocnej i elastycznej skóry ekologicznej. 
Jest to połączenie funkcjonalności lekkiego ubrania treningowego z optymalną ochroną 
pozoranta, którą zapewnia materiał wierzchni.
Kurtki posiadają dwa uniwersalne rękawy, które mogą być dowiązywane z lewej lub prawej 
strony. Spodnie w miejscach najbardziej narażonych na kontakt z psem są przepikowane 
co znacznie poprawia ich użytkowość i wytrzymałość. Zamki umieszczone w tyle nogawek 
ułatwiają zakładanie i zdejmowanie spodni.
Ubrania polecane do ciężkiej pracy w każdych warunkach pogodowych.

Universal training clothes made of durable and elastic artificial leather. It is a combination of the 
functionality offered by light training clothing with the best possible protection of the decoy granted 
by the outer fabric. 
The jackets have two universals sleeves that can be tied to the left or right side. The trousers are 
quilted in places most likely to be bitten by dogs. The padding greatly increases the performance 
and durability of the trousers. Zippers placed on the back ofthe leg make it easier for the wearer to 
put the trousers on and take them off. 
Clothes recommended for hard work in any weather.

S01020 L 170-176 cm
S01021 XL 176-182 cm
S01022 XXL 182-188 cm

S01023 L 75 cm 86-98 cm
S01024 XL 80 cm 92-104 cm
S01025 XXL 85 cm 98-110 cm

ochrona
pozoranta

helper protection

www.dingogear.com10



Ubranie lekkie z kodury

Light training suit made of codura

Lekkie ubranie treningowe wykonane z materiałów odpornych na zadrapania i jednocześnie 
lekkich, zapewniających pozorantowi dużą swobodę poruszania. Kurtki posiadają dwa 
uniwersalne rękawy, które mogą być dowiązywane z lewej lub prawej strony. Spodnie 
w miejscach najbardziej narażonych na kontakt z psem są przepikowane co znacznie 
poprawia ich użytkowość i wytrzymałość. Zamki umieszczone w tyle nogawek ułatwiają 
zakładanie i zdejmowanie spodni. Ubrania bardzo łatwe w czyszczeniu.

Light training suit made of fabric that is resistant to scratches and light at the same time, allowing 
the decoy to move freely. The jackets have two universals sleeves that can be tied to the left or right 
side. The trousers are quilted in places most likely to be bitten by dogs. The padding greatly increases 
the performance and durability of the trousers. Zippers placed on the back of the leg make it easier 
for the wearer to put the trousers on and take them off. The clothes are very easy to clean.

S01001 L 170-176 cm
S01002 XL 176-182 cm
S01003 XXL 182-188 cm

S01004 L 75 cm 86-98 cm
S01005 XL 80 cm 92-104 cm
S01006 XXL 85 cm 98-110 cm

ochrona
pozoranta

helper protection

www.dingogear.com 11



Ubranie super lekkie z materiału RIP-STOP

RIP-STOP super-light suit

Super lekkie i wygodne ubranie do treningu z psem. Zastosowany materiał RIP-STOP  to 
tkanina poliestrowo-bawełniana (65% Pes; 35% Bw), która jest wzmocniona  poprzez dodanie 
w stałych odstępach dodatkowego, mocniejszego włókna zapobiegającego rozdzieraniu 
się materiału. Wykorzystywana do szycia mundurów dla wojska i innych służb.

Super light and comfortable suit for dog training. The RIP-STOP fabric used is a polyester-cotton 
mix (65% polyester, 35% cotton) strengthened by additional, stronger fibres added at equal intervals 
in order to prevent ripping of the fabric. Used for military and other uniforms.

S01030 M 164-170 cm
S01007 L 170-176 cm
S01008 XL 176-182 cm
S01009 XXL 176-188 cm
S01032 M 164-170 cm
S01013 L 170-176 cm
S01014 XL 176-182 cm
S01015 XXL 176-188 cm

S01031 M 70 cm 85-105 cm

S01010 L 75 cm 90-110 cm

S01011 XL 80 cm 95-125 cm

S01012 XXL 85 cm 100-130 cm

S01033 M 70 cm 85-105 cm

S01016 L 75 cm 90-110 cm

S01017 XL 80 cm 95-125 cm

S01018 XXL 85 cm 100-130 cm

ochrona
pozoranta

helper protection

www.dingogear.com12
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Ubrania treningowe z kapturem

Training suit with a hood

Super lekkie ubranie  dla pozoranta składa się z kurtki i spodni. Kostium nie krępuje 
ruchów pozoranta co pozwala na bardzo efektywną pracę z psem. Kurtka zapinana na 
zamek YKK posiada kaptur ze sznurowaniem oraz jeden rękaw (przypinany na zamek), 
który można dopiąć na lewą lub prawą rękę. Kaptur i rękaw można odpiąć dzięki czemu 
kurtka staje bezrękawnikiem. Spodnie mają fason ogrodniczek, w których nogawki są 
pikowane oraz mają zapięcia na łydkach co ułatwia ich zakładanie bez zdejmowania 
butów. Szelki wykonane z miękkiej gumy posiadają regulację długości. Kurtka i spodnie 
zostały wyposażone w kieszenie, w których można przechowywać różne drobiazgi. Ubiór 
dla pozoranta wykonaliśmy ręcznie z precyzją, aby użytkownicy uzyskali właściwy komfort 
podczas treningów.

Super light and comfortable suit for helper. Sold only as a set: trousers + jacket. Construction of this 
suit allows helper to move freely and work with the dog more efficiently. The jacket is fastened with 
strong and durable YKK zipper. It also has laced Hood and one sleeve mounted with zipper. You can 
attach the sleeve to right or left hand. Zippers placed on the back of trousers make it easier for the 
wearer to put them on and off. Adjustable suspenders. Many pockets allows helper to keep some 
neccessary equipment inside.

S01034 M
S01035 L
S01036 XL
S01037 XXL
S01038 M
S01039 L
S01040 XL
S01041 XXL
S01042 M
S01043 L
S01044 XL
S01045 XXL

M 70 cm 85-105 cm 164-170 cm
L 75 cm 90-110 cm 170-176 cm
XL 80 cm 92-125 cm 176-182 cm
XXL 85 cm 100-130 cm 182-188 cm

ochrona
pozoranta

helper protection

www.dingogear.com14



ochrona
pozoranta

helper protection

www.dingogear.com 15



Ubranie ochronne CYWIL ze wzmocnieniem ARAMIDOWYM

CYWIL bite suit for dog training reinforced with ARAMID fibres

L
XL
XXL

13,0 kg
13,1 kg
13,4 kg

Waga 
kompletnego 
ubrania

Jeśli rozmiar standardowy okaże się 
nieodpowiedni, uszyjemy ubranie 
zgodnie z rozmiarem zamawiającego. 
Cena nie ulega zmianie.

If given size does not fit, we can make the 
suit according to sizes agreed with buyer. In 
that case price does not change.

S01090 L 75 cm 86-98 cm 170-176 cm
S01091 XL 80 cm 92-104 cm 176-182 cm
S01092 XXL 85 cm 98-110 cm 182-188 cm

ochrona
pozoranta

helper protection

www.dingogear.com16



Ubranie ochronne CYWIL zakłada się pod codzienną odzież wierzchnią, aby przetestować 
zachowanie psa w warunkach realnej interwencji połączonej z gryzieniem. 
Przeznaczone jest dla profesjonalistów – pozorantów doświadczonych w pracy z psami. 
Elementy ubrania wykonane są z materiału francuskiego nylcotu i skóry, a wewnętrzna 
strona posiada wzmocnienie z włókien ARAMIDOWYCH (stosowanych w kamizelkach 
kuloodpornych). System pasów zapinanych na rzepy pozwala dopasować ubranie do 
sylwetki pozoranta. Elastyczne wstawki gumowe umożliwiają ruch.

CYWIL bite suit for dog training reinforced with ARAMID fibres is worn underneath standard daily 
clothes to verify how the dog will act in condition of real intervention related with biting.
It is designed for professionals – helpers and decoys experienced in work with dogs. Parts of bite suit 
are made of French material nylcot, full grain leather and lining covering the inside that is reinforced 
with ARAMID fibres (that are used mainly in bulletproof vests). Stripes that are fastened with velcro 
allow every helper to match bite suit to his or her body, so bite protection clothes snug fit. Decoy can 
move due to flexible rubber inserts.

UBRANIE PRZEZNACZONE DO 
UŻYTKOWANIA PRZEZ OSOBY 
PRZESZKOLONE DO PRACY 
Z PSAMI. PAMIĘTAJ, ŻE TEN 
SPRZĘT NIE GWARANTUJE 
PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA.

CLOTHING IS INTENDED FOR 
USE BY PERSONS QUALIFIED 
FOR DOG TRAINING ONLY.
REMEMBER: THIS EQUIPMENT 
DOES NOT GUARANTEE 
FULL SAFETY.

17



Ukryty rękaw Leo-1, linia „Cywil” z materiału francuskiego NYLCOT

Hidden sleeve Leo-1 “Cywil” collection, made of french NYLCOT material

Rękaw zakłada się pod normalne ubranie, co pozwala stworzyć realną sytuację 
podczas treningu.

You put this sleeve under a standard clothing to simulate real situation during bite training.

S00510 standard / standard
S00511 standard / standard
S00512 wzmocniony/reinforced
S00513 wzmocniony/reinforced

ochrona
pozoranta

helper protection

www.dingogear.com18



Ukryty rękaw Leo-2, linia „Cywil” z materiału francuskiego 
NYLCOT, bardzo mocny

Hidden sleeve Leo-2 “Cywil” collection, made of french NYLCOT material,  
very strong

Rękaw zakłada się pod normalne ubranie, co pozwala stworzyć realną sytuację. Rękaw 
dodatkowo wzmocniony wewnątrz skórą.

You put this sleeve under a standard clothing to simulate real situation during bite training. It has 
additional leather layer inside to make it stronger.

 

S00514
S00515

ochrona
pozoranta

helper protection

www.dingogear.com 19



MASKA PRZEZNACZONA DO 
UŻYTKOWANIA
PRZEZ OSOBY PRZESZKOLONE
DO TRENINGU Z PSAMI.
- PAMIĘTAJ ŻE TEN  
SPRZĘT NIE DAJE PEŁNEGO 
BEZPIECZEŃSTWA!

MASK IS INTENDED FOR USE 
BY PERSONS QUALIFIED FOR 
DOG TRAINING ONLY.
REMEMBER: THIS EQUIPMENT 
DOES NOT GUARANTEE 
FULL SAFETY.

Maska ochronna

Heavy protection mask

Maska ochronna lekka

Light protection mask

S02021

S02022

ochrona
pozoranta

helper protection

www.dingogear.com20

PRZÓD MASKI 
WYKONANY Z SIATKI 

METALOWEJ
FRONT OF MASK MADE 

OF METAL WIRE

PRZÓD MASKI 
WYKONANY Z SIATKI 

METALOWEJ
FRONT OF MASK MADE 

OF METAL WIRE



Ochraniacz krocza - suspensor męski EVOLUTION

Groin protection EVOLUTION

Ochraniacz krocza - suspensor męski - metalowy

Metal groin protection

rozmiar uniwersalny
universal size

obwód pasa

S02027

S02028 M 85-100 cm
S02029 L  100-125 cm

ochrona
pozoranta

helper protection

www.dingogear.com 21



Osłona dłoni skórzana

Leather hand protection

S02000

Ochrona przedramienia skórzana

Leather forearm protector

Ochrona nogi skórzana

Leather leg protector

S02001

S02002

UNIWERSALNA

ochrona
pozoranta

helper protection

www.dingogear.com22



S02012

S02014

S02011

S02013

Osłona ręki neoprenowa

Neoprene hand protector

Osłona przedramienia ze wzmocnieniem aramidowym

Forearm protector with aramid reinforcement

Ochrona na nogę ze wzmocnieniem aramidowym

Leg protector with aramid reinforcement

S02010

ochrona
pozoranta

helper protection

www.dingogear.com 23



Fartuch ochronny skórzany

Leather protection apron

Fartuch ochronny z kodury

Protection apron

S01200

S01201

ochrona
pozoranta

helper protection

www.dingogear.com24



Produkt polecany w szczególności do nauki „bicia” w kagańcu. Posiada system zapięć 
składający się z regulowanych pasków które zapewniają optymalne dopasowanie kamizelki 
do budowy ciała pozoranta. Klin wchodzący w skład zestawu mocowany jest na mocnym, 
militarnym rzepie a jego twardość określana jest jako średnia. Kamizelka jest lekka 
i umożliwia swobodne poruszanie podczas szkolenia. Zewnętrzny materiał to sprawdzona 
i wytrzymała codura natomiast wnętrze wypełnone zostało amortyzującą uderzenia włókniną. 
Cała powierzchnia została przepikowana tak aby jak najlepiej stabilizować wypełnienie.

This product is especially recommended for muzzle hitting training. Easy mounting strap system 
allows an exact fit to every type of decoys body. Bite pillow which is included in the set, is mounted 
on strong military velcro strap. Its hardness is defined as medium. This vest is very light and allows 
free movment during the training. Outer material is stained and durable codura, while inside we 
put cushioning non-woven fabric. Whole frontal area has been quilted so as to best stabilize filling.

Kamizelka treningowa z doczepianym klinem

Training vest with removable bite pad

S01202

ochrona
pozoranta

helper protection

www.dingogear.com 25



odzież dla
przewodnika
clothes for guides

www.dingogear.com

Pas do treningu Dingo Gear

Training belt

Pas posiada kieszenie na akcesoria i przysmaki, oraz dużą kieszeń na telefon lub dokumenty.

The belt has pockets for different accessories and snacks. There is also one bigger pocket for your 
cell phone or documents.S02564 XS 50-65 cm 

S02565 S 60-75 cm
S02566 M 70-85 cm
S02567 L 80-105 cm
S02568 XL 100-115 cm
S02569 XS 50-65 cm 
S02570 S 60-75 cm
S02571 M 70-85 cm
S02572 L 80-105 cm
S02573 XL 100-115 cm
S02574 XS 50-65 cm 
S02575 S 60-75 cm
S02576 M 70-85 cm
S02577 L 80-105 cm
S02578 XL 100-115 cm
S02579 XS 50-65 cm 
S02580 S 60-75 cm
S02581 M 70-85 cm
S02582 L 80-105 cm
S02583 XL 100-115 cm

26
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Kamizelka treningowa

Training vest

S01500 S 74 54 53 cm
S01501 M 76 58 57 cm
S01502 L 78 62 62 cm
S01503 XL 80 66 65 cm
S01504 XXL 82 71 70 cm
S01505 XXXL 84 77 76 cm

27
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clothes for guides

www.dingogear.com

Kamizelka treningowa z kapturem

Training vest with hood

Uniwersalna, całosezonowa kamizelka treningowa. Multifunkcjonalny produkt przeznaczony 
zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów zajmujących się szkoleniem psów.  Kombinacja 
mocnego i odpornego na rozdarcia poliestru z siatką dystansową od wewnątrz pozwala na 
oddychanie całej konstrukcji. Zapięcia w formie zamków kostkowych firmy YKK gwarantują 
niezawodność również tego elementu.
Cechy produktu:
- Cienki kaptur wszyty w stójkę kołnierza kamizelki
-  6 dużych i praktycznych kieszeni na wszelkie akcesoria potrzebne do treningu / spaceru 

z psem
- Odblaskowa lamówka w celu zwiększenia widoczności użytkownika
- Duża powierzchnia rzepa do dowolnej personalizacji kamizelki
-  Kieszenie do opcjonalnego umieszczenia magnesów w celu stosowania magnetycznych 

piłek, gryzaków itp.

Universal, all season training vest.Multifunctional designed both for amateurs and professionals doing 
dog training. Combination of strong and durable polyester with distance mesh let this product breathe.
YKK zippers give you a guarantee of best quality.
Product features:
- thin hood placed inside the collar
- 6 big, practical pockets suitable for all dog walking/ training accessories 
- reflective piping to be more visible
- a big velcro space to personalize your vest
- set of small pockets designed to put in magnets and use the vest for magnet toys training.  

28

S01506 S 74 54 53 cm
S01507 M 76 58 57 cm
S01508 L 78 62 62 cm
S01509 XL 80 66 65 cm
S01510 XXL 82 71 70 cm
S01511 XXXL 84 77 76 cm
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1 kieszeń służąca 
do opcjonalnego 
wkładania magnesów

1 small pocket used 
mainly for putting  
in magnets

duży rzep służący 
do personalizacji 
kamizelki

large velcro for 
individual marking

3 kieszenie służące 
do opcjonalnego 
wkładania magnesów

3 small pockets  
used mainly for putting 
in magnet inserts. 



M 70 cm 85-105 cm 164-170 cm
L 75 cm 90-110 cm 170-176 cm
XL 80 cm 92-125 cm 176-182 cm
XXL 85 cm 100-130 cm 182-188 cm

S01110 M
S01111 L
S01112 XL
S01113 XXL

odzież dla
przewodnika
clothes for guides

www.dingogear.com

Kombizezon COMFORT

COMFORT Overall

Uniwersalny kombinezon roboczy wykonany z oryginalnej tkaniny RIPSTOP.
Przemyślana konstrukcja i nowoczesny design czynią z tego kombinezonu bardzo funkcjonalne 
ubranie dla każdego właściciela psa.
Cechy produktu:
-  wszyty w konstrukcję kombinezonu pas treningowy pozwala na noszenie ze sobą dużej 

ilości niezbędnych przy treningu czy spacerze akcesoriów.
- przednia kieszeń z dużym polem rzepa służącym do personalizaji ubrania
-  kieszenie do opcjonalnego umieszczania mangesów w celu stosowania magnetycznych 

zabawek
- kombinezon jest rozpinany na całej długości dzięki czemu jest bardzo łatwy w zakładaniu
- spodnie wyposażone są u dołu w praktyczne ściągacze zapinane na rzep

Universal one part overall made of strong rip-stop material. It is clothing for all dog owners who value 
a combination of modern design and functionality.
Product features:
- large and roomy pockets in the waist area
- front pocket with big velcro space to personalize your overall
- set of small pockets designed to put in magnets and use the vest for magnet toys training.
- you can unzip this overall on its envtire lenght which makes it easy to put on and off.
- velcro fastener at the bottom

30
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3 kieszenie służące 
do opcjonalnego 
wkładania magnesów

3 small pockets  
used mainly for putting 
in magnet inserts. 

duży rzep służący 
do personalizacji 
ubrania

large velcro for 
individual marking
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ROCKY rękaw ochronny, profilowany

ROCKY

Rękaw ochronny „Rocky”, profilowany, pogrubiony, bardzo mocny. 
Przeznaczony dla bardzo silnych psów.

Profiled protection sleeve ‘Rocky’ with strong and wide bite bar.
Designed especially for strong-biting dogs.

Rękaw ochronny profilowany

Profiled protection sleeve

S00509

S00508

S00502 miękki/ soft
S00501 twary/ hard

S00504 miękksi/ soft
S00503 twardy/ hard

stosować z nakładkami:
used with covers:
• S00611 nakładka z juty twarda z naszytymi plastikami
• S00614 nakładka z materiału francuskiego (nylcot) czarna
• S00619 nakładka z materiału francuskiego (nylcot) niebieska
• S00620 nakładka z materiału francuskiego (nylcot) pomarańczowa
• S00621 nakładka z materiału francuskiego (nylcot) czerwona
• S00603 nakładka z juty twarda
• S00610 nakładka z juty miękka
• S00612 nakładka z juty miękka z naszyciem ze skóry

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com 33



Rękaw ochronny z miękkim, grubym gryzakiem

Protection sleeve with very soft and wide bite pad

Rękaw ochronny skórzany miękki

Protection sleeve made of very soft leather

S00506

S00505

S00507

34

stosować z nakładkami:
used with covers:
• S00611 nakładka z juty twarda z naszytymi plastikami
• S00614 nakładka z materiału francuskiego (nylcot) czarna
• S00619 nakładka z materiału francuskiego (nylcot) niebieska
• S00620 nakładka z materiału francuskiego (nylcot) pomarańczowa
• S00621 nakładka z materiału francuskiego (nylcot) czerwona
• S00603 nakładka z juty twarda
• S00610 nakładka z juty miękka
• S00612 nakładka z juty miękka z naszyciem ze skóry

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com



S00614
S00619
S00620
S00621

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com

Nakładka z juty twarda

Sleeve-cover jute, hard

Nakładka z materiału francuskiego (nylcot)

Sleeve-cover, french material

Nakładka szkoleniowa z juty z naszyciami plastikowymi 

Sleeve-cover jute, hard with plastics

do rękawów S00501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509
for sleeves S00501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509

do rękawów S00501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509
for sleeves S00501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509

do rękawów S00501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509
for sleeves S00501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509

S00603

S00611

35



Nakładka z juty miękka

Jute cover, soft

Nakładka z juty miękka z naszyciem ze skóry

Jute cover soft with leather bite part 

do rękawów S00501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509
for sleeves S00501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509

do rękawów S00501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509
for sleeves S00501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509

S00610

S00612

36

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com



Osłona ramienia

Arm protection

S02005

S02006

Nakładka z juty do rękawów RALF, VICTOR

Jute cover for sleeve RALF, VICTOR

S00617

do rękawów „RALF” S00555, „VICTOR” S00558
for sleeves „RALF” S00555, „VICTOR” S00558

37

do opcjonalnego użycia razem z rękawami:
for optional use with sleeves:
• GARDA S00540, S00541, S00542
• BARRY S00552, S00553, S00554
• FRED S00536

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com
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rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com

FRED rękaw treningowy z juty

FRED medium, training sleeve

możliwość dopięcia osłony ramienia
the possibility of protection attaching arm
no. S02005
no. S02006 S00536

możliwość zastosowania paska zamiast 
osłony ramienia
the possibility of using a belt instead  arm protection

39



rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com

FRED rękaw treningowy z juty

FRED training sleeve, jute, short

FRED rękaw treningowy krótki z materiału francuskiego (nylcot)

Fred training sleeve, nylcot, short

S00535

S00548

40



rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com

Nakładka na rękaw DŻEFI

JEFFI sleeve-cover

S00615

S00616

DŻEFI - rękaw treningowy z wymienną nakładką

JEFFI training sleeve with replaceable cover

S00546

juta

juta

S00547

materiał francuski ( nylcot )

materiał francuski ( nylcot )

41



rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs
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BELL rękaw treningowy - otwarty 

BELL open training sleeve

S00537

S00538
S00539

42

juta

materiał francuski ( nylcot )



rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com

RALF rękaw treningowy z wymienną nakładką z juty 

RALF training sleeve with a replaceable juta cover

S00555

stabilizacja nakładki – rzep
stabilization of the jute cover – bur

43

juta



rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com

S00558

VICTOR uniwersalny rękaw treningowy 
z wymienną nakładką z juty i regulacją twardości gryzaka

VICTOR universal training sleeve with a replaceable jute cover  
and with the adjustment of the teether hardness

44

juta



rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com

GARDA rękaw treningowy - wzmocniony 

GARDA strong, training sleeve

możliwość dopięcia osłony ramienia
the possibility of protection attaching arm

no. S02005
no. S02006

S00542

S00540
S00541

45

juta

materiał francuski ( nylcot )



rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com

DEXTER uniwersalny rękaw treningowy

DEXTER universal training sleeve

S00557

juta

46



Rękaw treningowy dla szczeniaków

Protection sleeve for puppies

S00531

S00530

JACK rękaw treningowy - krótki

JACK short training sleeve S00533

S00532
S00534

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com 47
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juta

materiał francuski ( nylcot )

materiał francuski ( nylcot )



BARRY rękaw treningowy z materiału francuskiego i juty

BARRY training sleeve, french material, jute

ATOS rękaw treningowy uniwersalny z materiału francuskiego i juty

ATOS universal training sleeve, french material, jute

możliwość dopięcia osłony ramienia
Possibility of attaching plastic arm protection
no. S02005
no. S02006

S00552

S00549

S00553
S00554

S00550
S00551

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com48
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juta

materiał francuski ( nylcot )

materiał francuski ( nylcot )



Mufka - gryzak dla szczeniaków

Bite pillow for puppies, french material

Mufka - gryzak z dwoma uchwytami

Bite pillow with two handles - french material

S00702
S00706

S00704
S00708

S00701
S00705

S00703
S00707

materiał francuski
(nylcot) / twardy, hard

materiał francuski
(nylcot) / miękki, soft

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com 49

materiał francuski
(nylcot) / miękki, soft

materiał francuski
(nylcot) / twardy, hard



rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com

ROXI rękaw treningowy, bardzo miękki

ROXI training sleeve, very soft

NERO rękaw treningowy, bardzo miękki

NERO training sleeve, very soft

BARDZO MIĘKKI

S00543

S00529

50

juta

juta



GIZMO gryzak klin

GIZMO bite pad

Gryzak klin, wzmocniony

Bite pad, strengthened

S00518
S00517

S00520 S00521

S00522

S00516

51

materiał francuski  ( nylcot )

36 cm

38 cm

22 cm

23 cm

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com 51

juta

40 cm

juta/ miękki, soft juta/ twardy, hard

25 cm



Gryzak ‚medium’ miękki

Bite pad ‚midi’ soft

Gryzak ‚mini’ bardzo miękki

Bite pad ‚mini’ very soft

S00526
S00527

S00525
S00524

S00519

52

juta

materiał francuski 
( nylcot )

materiał francuski 
( nylcot )

29  cm

28  cm

22 cm

15 cm

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com52



Rękaw zewnętrzny z materiału francuskiego (nylcot)

External sleeve made of french material (nylcot)

S01961 MINI SOFT
S01962 MINI SOFT

S01965 SOFT
S01966 SOFT

S01963 EXTRA SOFT
S01964 EXTRA SOFT

S01967 MEDIUM
S01968 MEDIUM

S01969 HARD
S01970 HARD

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com 53



Rękaw zewnętrzny z juty

External sleeve made of jute

S01956 MINI SOFT
S01957 EXTRA SOFT
S01958 SOFT
S01959 MEDIUM
S01960 HARD

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com54



rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs
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Nogawka treningowa długa z juty

Leg sleeve made of jute

S01996 SOFT
S01997 MEDIUM
S01998 HARD

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com56



Nogawka treningowa długa, SOFT z materiału francuskiego

Leg sleeve long, made of french material ( nylcot ), SOFT

Nogawka treningowa długa, MEDIUM z materiału francuskiego

Leg sleeve long, made of french material ( nylcot ), MEDIUM

Nogawka treningowa długa, HARD z materiału francuskiego

Leg sleeve long, made of french material ( nylcot ), HARD

S01984
S01985
S01986
S01987

S01988
S01989
S01990
S01991

S01992
S01993
S01994
S01995

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com 57



Nogawka treningowa krótka, soft

Leg sleeve short, soft

S01979
S01980
S01981
S01982

S01983

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com58

juta

materiał francuski 
( nylcot )
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Gryzak piszczący

Bite tug, squeaking

Gryzak specjalistyczny z kieszenią na przysmaki

Bite tug with pocket for reward-snack

Gryzak z kieszenią na zapachy

Bite tug with pocket for scents

GRYZAKI SPECJALNE

S00020 6 × 25 cm     bawełna / cotton
S00021 6 × 28 cm     bawełna / cotton

S00478 8 × 20 cm skóra / leather
S00479 8 × 20 cm wąż strażacki / fire hose
S00480 8 × 20 cm juta / jute

S00356 6 × 26 cm juta / jute
S00357 6 × 26 cm bawełna / cotton
S00358 8 × 26 cm wełna / wool
S00359 6 × 26 cm skóra / leather

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com60



rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs
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Gryzak

Bite tug

Gryzak EXTRA mocny

Bite tug, extra strong

Gryzak WALEC

Bite roll tug

Szmatka - gryzak

Bite tug

GRYZAKI Z JUTY
JUTE TUGS

S00143 4 × 16 cm
S00144 4 × 28 cm
S00145 6 × 28 cm
S00147 6 × 40 cm
S00149 8 × 60 cm

S00146 6 × 28 cm
S00148 6 × 40 cm
S00150 8 × 60 cm

S00151 8 × 60 cm S00152 8 × 60 cm

S00155 3 × 15 cm
S00156 3 × 25 cm

S00157 3 × 25 cm

S00154 3 × 25 cm

S00489 65 cm S00490 60 cm



LEATHER TUGS

Gryzak

Bite tug

Gryzak WALEC

Bite tug roll

Gryzak płaski

Flat tug

GRYZAKI SKÓRZANE

S00217 8 × 50 cm

S00214 6 × 18 cm
S00215 6 × 25 cm
S00216 8 × 50 cm

S00218 3,5 × 15 cm
S00219 3,5 × 25 cm

S00220 4 × 25 cm
S00221 4 × 25 cm

S00222 4 × 35 cm
S00223 4 × 35 cm

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com62



Mini-szmatka gryzak

Tug, mini-rag

Szmatka gryzak

Tug, rag

Gryzak z węża strażackiego

Bite tug, fire hose

GRYZAKI SKÓRZANE I Z WĘŻA STRAŻACKIEGO

S00485 23 cm
S00486 23 cm

S00487 65 cm

S00285 3 × 13 cm
S00286 3 × 16 cm
S00287 3 × 19 cm
S00288 6 × 15 cm
S00289 6 × 20 cm
S00290 6 × 30 cm
S00292 3 × 13 cm
S00293 3 × 16 cm
S00294 3 × 19 cm
S00295 6 × 15 cm
S00296 6 × 20 cm
S00299 3 × 13 cm
S00300 3 × 16 cm
S00301 3 × 19 cm
S00302 6 × 15 cm
S00303 6 × 20 cm
S00304 6 × 30 cm

S00291 6 × 30 cm
S00298 6 × 30 cm
S00305 6 × 30 cm

LEATHER & FIRE HOSE TUGS
rękawy

i gryzaki
sleeves and tugs
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Szmatka - gryzak

Bite tug

Gryzak bawełniany

Bite tug, cotton

Gryzak z wełny owczej

Bite tug, sheep wool

S00488 65 cm

S00001 4 × 13 cm
S00002 4 × 16 cm
S00003 4 × 19 cm
S00004 4 × 23 cm
S00005 6 × 13 cm
S00006 6 × 16 cm
S00007 6 × 19 cm
S00008 6 × 23 cm

S00427 6 × 15 cm
S00428 6 × 20 cm
S00429 8 × 25 cm

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs
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Gryzak skórzany twardy

Leather bite tug

S00224 6 × 15 cm
S00227 10 × 12 cm
S00230 4,5 × 15 cm
S00225 6 × 15 cm
S00228 10 × 12 cm
S00231 4,5 × 15 cm
S00226 6 × 15 cm
S00229 10 × 12 cm
S00232 4,5 × 15 cm

S00233 6 × 18 cm
S00234 6 × 25 cm
S00235 7 × 28 cm

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com 65



Zabawka treningowa skórzana

Leather training toy

S02793 12 × 9 cm MIX
S02794 16 × 5 cm MIX

Piłka skórzana, licowa z rączką

Leather ball with handle

S02784 8 cm MIX
S02779 11 cm MIX

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com66



Piłka wypełniona z uchwytem

Eco-leather soft-ball with grip

S02696 13 cm
S02697 13 cm
S02698 18 cm
S02699 18 cm

Gryzak specjalny twardy z materiału francuskiego ( nylcot )

Bite tug special, french material

Duży, mocny, niełamiący się gryzak 
wzmocniony w części środkowej.
Large, powerful, non-breakable bite tug 
reinforced in the middle.

S00077 10 × 80 cm
S00079 10 × 80 cm

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs
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GRYZAKI Z MATERIAŁU FRANCUSKIEGO ( NYLCOT )

S00697 8 × 15 cm
S00698 8 × 15 cm
S00699 8 × 15 cm
S00700 8 × 15 cm
S00696 8 x 15 cm

S00087 5 × 10 cm
S00088 5 × 10 cm
S00089 5 × 10 cm
S00090 5 × 10 cm
S00306 5 × 10 cm

Gryzak PICCOLO

PICCOLO bite tug, french material (nylcot)

Gryzak 

Bite tug

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs
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GRYZAKI Z MATERIAŁU FRANCUSKIEGO ( NYLCOT )
Gryzak

Bite tug

S00059 5 × 15 cm
S00060 5 × 15 cm
S00072 5 × 15 cm
S00081 5 × 15 cm
S00307 5 × 15 cm
S00061 7 × 28 cm
S00062 7 × 28 cm
S00073 7 × 28 cm
S00082 7 × 28 cm
S00309 7 × 28 cm
S00065 8 × 45 cm
S00066 8 × 45 cm
S00075 8 × 45 cm
S00084 8 × 45 cm
S00310 8 × 45 cm
S00069 7 × 20 cm
S00070 7 × 20 cm
S00071 7 × 20 cm
S00086 7 × 20 cm
S00308 7 × 20 cm

69

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com



S00063 7 × 28 cm
S00064 7 × 28 cm
S00074 7 × 28 cm
S00083 7 × 28 cm
S00311 7 × 28 cm
S00067 8 × 45 cm
S00068 8 × 45 cm
S00076 8 × 45 cm
S00085 8 × 45 cm
S00312 8 × 45 cm

GRYZAKI Z MATERIAŁU FRANCUSKIEGO ( NYLCOT )
Gryzak

Bite tug

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs
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Piłka duża 19 cm

Big ball

Piłka z długą rączką

Ball with long handle

71

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs

www.dingogear.com

S02799 19 cm
S02800 19 cm
S02801 19 cm
S02802 19 cm

S02813 9 cm  65cm
S02814 9 cm  65cm
S02815 9 cm  65cm
S02816 9 cm  65cm

uchwyt
handle



GRYZAKI Z MATERIAŁU FRANCUSKIEGO ( NYLCOT )
Walec z dwiema raczkami

Roll tug with two handles

Walec „MINI” z dwiema raczkami

Roll tug „mini” with two handles

S02803 15 × 8 cm
S02804 15 × 8 cm
S02805 15 × 8 cm
S02806 15 × 8 cm
S02807 15 × 8 cm

S02808 15 × 6 cm
S02809 15 × 6 cm
S02810 15 × 6 cm
S02811 15 × 6 cm
S02812 15 × 6 cm

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs
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GRYZAKI Z MATERIAŁU FRANCUSKIEGO ( NYLCOT ) rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs
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Zabawka treningowa z materiału francuskiego (nylcot)

Training toy – french material (nylcot)

S02780 11 cm
S02781 16 cm
S02782  22 × 13 cm
S02783 25 × 8 cm
S02785 22 × 13 cm
S02786 25 × 8 cm
S02787 11 cm
S02788 16 cm
S02789 22 × 13 cm
S02790 25 × 8 cm
S02791 11 cm
S02792 16 cm
S02795 11 cm
S02796 16 cm
S02797  22 × 13 cm
S02798 25 × 8 cm



GRYZAKI Z MATERIAŁU FRANCUSKIEGO ( NYLCOT )
Gryzaki BERTA

Bite tug

S00091 14 × 3 cm
S00092 14 × 3 cm
S00093 14 × 8 cm
S00094 14 × 8 cm
S00095 14 × 16 cm
S00096 14 × 16 cm

S00097 14 × 30 cm
S00098 14 × 30 cm

A

A
B
C

D

B

C

D

rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs
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GRYZAKI Z MATERIAŁU FRANCUSKIEGO ( NYLCOT ) rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs
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S00011
S00012
S00013
S00014

Gryzak z magnesem, materiał francuski nylcot

Bite tug with a magnet, french material nylcot

Gryzak z magnesem ze skóry

Bite tug with a magnet, leather

S00016

Piłka z magnesem

Ball with a magnet

S00010

Uchwyt magnetyczny do kamizelki treningowej

Magnetic holder for training vest

S00015 MIX
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rękawy
i gryzaki

sleeves and tugs
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Komplet dla szczeniaków ze skóry: smycz,obroża

Leather set for puppies: lead, collar

Smycz z obrożą zaciąganą ze skóry

Lead with choke collar, leather

Smycz z rączką przy karabińczyku

Lead with a handle at snap-hook

S03732 0,8 × 180 cm 1,2 × 32 cm
S03733 0,8 × 180 cm 1,6 × 37 cm

S03730 1,0 × 250 cm
S03731 1,2 × 250 cm

S03727 1,0 × 180 cm
S03728 1,2 × 180 cm
S03729 1,5 × 180 cm

smycz / lead obroża / collar
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Smycz skórzana ręcznie zaszywana

Leather lead hand stitched

Smycz ringowa ze skóry natłuszczanej bez rączki

Ring-show lead, soft leather

Smycz ringowa ze skóry natłuszczanej

Ring-show lead, soft leather

Smycz skórzana krótka

Leather short lead

SMYCZE SKÓRZANE

S03504 1,0 × 250 cm
S03505 1,2 × 250 cm
S03506 1,0 × 300 cm
S03507 1,2 × 300 cm

S03501 1,0 × 250 cm
S03502 1,2 × 250 cm
S03503 1,5 × 250 cm

S03509 1,8 × 120 cm
S03510 2,0 × 120 cm
S03511 2,2 × 120 cm

S03512 2,0 × 120-220 cm
S03513 2,2 × 120-220 cm
S03514 2,5 × 120-220 cm

S03515 1,0 × 30 cm
S03516 1,0 × 30 cm

S03519 1,0 × 30 cm
S03520 1,0 × 30 cm

S03517 1,0 × 30 cm
S03518 1,0 × 30 cm

smycze
leads
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Smycz z taśmy stylonowej WAŁECZEK, czarna

Nylon lead ROLLER, black

Smycz z taśmy stylonowej WAŁECZEK,czarna, 
karabińczyk BGB

Nylon lead ROLLER, black, snap-hooks BGB

Smycz z taśmy stylonowej WAŁECZEK, coyote-brown, 
karabińczyk BGB

Nylon lead ROLLER, coyote-brown, snap-hooks BGB

SMYCZE Z TAŚMY

Smycz pojedyncza z rączką.
Single lead with handle.

Smycz pojedyncza z rączką.
Single lead with handle.

Smycz pojedyncza z rączką.
Single lead with handle.

Smycz przedłużana.
Extended lead.

Smycz przedłużana.
Extended lead.

Smycz przedłużana.
Extended lead.

S03600 2,8 × 150 cm
S03601 2,8 × 200 cm
S03602 2,8 × 250 cm
S03603 2,8 × 300 cm

S03604 2,8 × 80-150 cm
S03605 2,8 × 120-250 cm
S03606 2,8 × 150-300 cm

S03700 2,8 × 150 cm
S03701 2,8 × 200 cm
S03702 2,8 × 250 cm
S03703 2,8 × 300 cm

S03704 2,8 × 80-150 cm
S03705 2,8 × 120-250 cm
S03706 2,8 × 150-300 cm

S03707 2,8 × 150 cm
S03708 2,8 × 200 cm
S03709 2,8 × 250 cm
S03710 2,8 × 300 cm

S03711 2,8 × 80-150 cm
S03712 2,8 × 120-250 cm
S03713 2,8 × 150-300 cm

smycze
leads
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S03740 2,0 × 150 cm

S03741 2,0 × 200 cm

Ultra lekka smycz z taśmy gumowanej

Ultra light leaf, rubber nylon

SMYCZE

DODATKOWA RĄCZKA
EXTRA HANDLE

S03742 2,0 × 150-200 cm

S03743 2,0 × 500 cm
S03744 2,0 × 1000 cm

smycze
leads
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smycze
leads
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Smycz z taśmy gumowanej

Rubber nylon, super grip lead

Smycz z taśmy gumowanej, karabińczyk BGB

Rubber nylon, super grip lead, snap-hooks BGB

Smycz pojedyncza z rączką.
Single lead with handle.

Smycz pojedyncza z rączką.
Single lead with handle.

Smycz pojedyncza bez rączki.
Single lead without handle.

Smycz pojedyncza bez rączki.
Single lead without handle.

Smycz przedłużana.
Extended lead.

Smycz przedłużana.
Extended lead.

S03607 2,0 × 50 cm
S03585 2,0 × 100 cm
S03586 2,0 × 150 cm
S03587 2,0 × 200 cm
S03588 2,0 × 250 cm
S03589 2,0 × 300 cm

S03714 2,0 × 50 cm
S03715 2,0 × 100 cm
S03716 2,0 × 150 cm
S03717 2,0 × 200 cm
S03718 2,0 × 250 cm
S03719 2,0 × 300 cm

S03608 2,0 × 150 cm
S03609 2,0 × 200 cm
S03610 2,0 × 250 cm
S03611 2,0 × 300 cm

S03720 2,0 × 150 cm
S03721 2,0 × 200 cm
S03722 2,0 × 250 cm
S03723 2,0 × 300 cm

S03612 2,0 × 80-150 cm
S03613 2,0 × 120-250 cm
S03614 2,0 × 150-300 cm

S03724 2,0 × 80-150 cm
S03725 2,0 × 120-250 cm
S03726 2,0 × 150-300 cm

smycze
leads
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Smycze z okuciami stalowymi

Leads with stainless steel fittings

Smycz składana stylonowa, wałeczek.
Extended lead nylon, „roller”, coyote brown.

Smycz składana stylonowa, wałeczek.
Extended lead nylon, „roller”,  czarna/ black.

Smycz składana z taśmy gumowanej.
Extended lead rubber nylon, super grip.

S03736  2,8 × 120-250 cm
S03737  2,8 × 150-300 cm

S03734   2,8 × 120-250 cm
S03735   2,8 × 150-300 cm

S03738  2,8 × 120-250 cm
S03739  2,8 × 150-300 cm

smycze
leads
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Smycz do nauki obrony i wydrażniania

Cord lead for defence practice

S03636 14 mm × 10 m
S03639 14 mm × 5 m

Amortyzator

Rubber absorber

rozciągany do 80 cm
expands up to 80 cm

S03640 2 m SOFT
S03637 2 m MEDIUM
S03638 2 m HARD

smycze
leads
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Linka do pracy, bez rączki

Working lead no handle

Linka do pracy i śladu bez rączki - sznurek

Working and tracking lead no handle - cord 

Linka terningowa i do pracy BIOTHANE

BIOTHANE line for training and work

S06502 5 mm 10,5 m
S06504 8 mm 10,5 m
S06506 5 mm 10,5 m
S06508 8 mm 10,5 m

S03630 6 mm 10,5 m
S03631 6 mm 10,5 m
S03632 6 mm 10,5 m
S03633 8 mm 10,5 m
S03634 8 mm 10,5 m
S03635 8 mm 10,5 m

S03621 1 cm × 10,5 m

S03622 2,0 cm × 10,5 m
S03623 2,0 cm × 10,5 m
S03624 2,0 cm × 10,5 m
S03625 2,0 cm × 5 m
S03626 2,0 cm × 5 m
S03627 2,0 cm × 5 m

S03620 2,0 cm × 10,5 m
S03619 2,0 cm × 5 m

3

2

1

1
3

2
1 – taśma gumowana/ rubber nylon super grip
2 – linka skórzana/ leather line
3 – taśma w 3 kolorach/ nylon tapein 3 colours

smycze
leads
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Obroża szkoleniowa łącząca funkcje szelek i zwykłej obroży. Doskonale nadaje się zarówno 
do nauki obrony jak i prowadzenia psa. 
Obroża składa się z paska głównego, podszytego na całym obwodzie bardzo miękką 
poduszką. Posiada również bardzo wytrzymałe okucia chromowane – spinkę oraz półkole. 
Umiejscowienie półkola umożliwia jednoczesne dopięcie smyczy lub linki i trzymanie psa. 
Każde z okuć odizolowane jest skórzaną łatką, która uniemożliwia kontakt metalu z psem. 
Całości dopełnia podwójnie zszywana, pogrubiana i bardzo wygodna rączka wykonana ze 
skóry naturalnej.

Traning collar which is perfect both for defence or just dog-walking. It consists of wide main belt 
padded with very soft material on whole lenght of collar.
Fittings - semicircle and buckle are very strong. We have placed semicircle in the place where you 
can easily attach lead or long line to hold your dog. Every fitting is isoleted by leather pad which 
prevents contact metal part with dog’s fur. 
The handle is made of strong, durable leather.

DRAGO

S04020 37cm   46cm
S04021 45cm   54cm
S04022 54cm   62cm

S04023 37cm   46cm
S04024 45cm   54cm
S04025 54cm   62cm

obwód szyi psa
min      max

obwód szyi psa
min      max

obroże
collars
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Obroża szkoleniowa łącząca funkcje szelek i zwykłej obroży. Doskonale nadaje się zarówno 
do nauki obrony jak i prowadzenia psa. Składa się w dwóch oddzielnych cześci – dolnej 
i górnej.
Część dolna oprócz paska głównego obroży posiada poszerzone, miękkie podszycie oraz 
dwie wytrzymałe, metalowe spinki, dzięki czemu jest regulowana na całej długości i tym 
samym można ją doskonale dopasować do kształtu szyi psa. Część górna składa się 
z podwójnie zszywanego paska, bardzo mocnego metalowego półkola odizolowanego od 
psa specjalną skórzaną łatką oraz pogrubiony, wygodny uchwyt. Umiejscowienie półkola 
umożliwia jednoczesne dopięcie smyczy lub linki i trzymanie psa. Skórzana łatka umożliwia 
szybkie odpięcie i przypięcie psa bez kontaktu z sierścią psa co zapobiega jej wyrywaniu. 
Jej wielkość nie pozwala także na podwinięcie się półkola.

Traning collar which is perfect both for defence or just dog-walking. It consists of two separate parts 
- upper and lower. Lower part besides main belt, has wide, soft padding and two strong metal buckles. 
Upper part consists of double leater strap and very strong semi circle which is additionally separated 
by leather pad to avoid contact metal with dog’s fur. The handle is made of strong, durable leather.
The biggest advantage of this collar is, that the lower part of it is fully adjustable, so it can be always 
placed in the way that it fully protects dog’s larynx.
Upper part is a bit narrower - it gives better cooling for dog during hard work.

HEROS

S04010 37cm   49cm
S04011 49cm   62cm

obwód szyi psa
min      max

obwód szyi psa
min      max

S04012 37cm   49cm
S04013 49cm   62cm

obroże
collars
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Obroża specjalna, nadająca się szczególnie do prowadzenia bardzo silnych psów, oraz psów 
bojowych, szkolonych do zadań specjalnych.
Obroża zszywana wielowarstwowo, wyposażona w dodatkowe wewnętrzne 
wzmocnienia.  Posiada również bardzo wytrzymałe okucia chromowane – bardzo grube 
(5 mm ), spawane półkole oraz solidną również spawaną spinkę.
Największą zaletą tej obroży jest jej ekstremalna wytrzymałość i przedłużona odporność 
na silne działania mechaniczne typu szarpanie i długotrwałe napięcia. Działające na 
obrożę siły w przypadku tej konstrukcji rozkładają się równomiernie na część zapinaną 
oraz część pracującą.

This is collar designed especially for very strong dogs, trained in military forces etc.
Triple stiched layer, equipped with additional internal reinforcement. Fittings are extremely durable 
(5 mm thick) - semicircle and buckle are welded.
The biggest advantage oaf this collar is its strenght and high immunity for mechanical action like 
jerking or pulling.

MAX

S04030 38cm   46cm
S04031 45cm   55cm
S04032 54cm   62cm

S04033 40cm   49cm
S04034 46cm   55cm
S04035 55cm   63cm

obwód szyi psa
min      max

obwód szyi psa
min      max

obroże
collars
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Tradycyjna, standardowa obroża służąca przede wszystkim do prowadzenia psa. Nadaje 
się zarówno na spacer, patrol jak i również np. trening PT.
Obroża zszywana wielowarstwowo, wyposażona w dodatkowe wewnętrzne wzmocnienia. 
Posiada również bardzo wytrzymałe okucia chromowane – bardzo grube (5 mm), spawane 
półkole przelotowe oraz solidną również spawaną spinkę.  Spinka odizolowana jest skórzaną 
łatką, która uniemożliwia kontakt metalu z psem.

Standard, traditional collar used primarily for daod-walking or patrol.
Triple stiched layer, equipped with additional internal reinforcement. Fittings are extremely durable 
(5mm thick) - semicircle and buckle are welded.
The biggest advantage of this collar is simple construction (it can be detach very fast) and universality 
- it can be used for many purposes.

CYWIL

S04040 39cm   47cm
S04041 44cm   53cm
S04042 54cm   62cm

S04043 39cm   47cm
S04044 44cm   54cm
S04045 54cm   62cm

obwód szyi psa
min      max

obwód szyi psa
min      max

obroże
collars
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Mocna, trwała obroża, zawdzięczająca swoją nazwę super wytrzymałej klamrze, zapewniającej 
bezpieczeństwo użytkowania w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Klamra Cobra używana jest we wspinaczkach wysokogórskich - gwarancja wytrzymałości. 
System klik-klak szybkie zapinanie i odpinanie obroży. 
Polecana zarówno na patrol, interwencję jak i szkolenia np. obronne. Posiada wygodną, 
ergonomiczną rączkę pozwalającą na krótkie trzymanie psa lub szybkie odciągnięcie go 
od celu.

Very strong collar with the name of famous buckle „Cobra” made in Austria. It gratns highest safety 
of using in most extreme conditions (used in high-climbing) Click-clack system lets you easily put 
the collar on and off the dog. 
It is recommended both for patrol and intervention. Also good for defence-work. Cobra has comfortable 
and ergonomic handle which lets you keep your dog short or pull him away very fast.

COBRA

S04026 4,0
S04027 4,0
S03130 4,0
S03131 4,0

coyote brown

coyote brown

obwód szyi 
psa
min      max

obwód szyi 
psa
min      max

39cm  49cm
48cm  64cm
39cm  49cm
48cm  64cm

39cm  49cm
48cm  64cm
39cm  49cm
48cm  64cm

S04028 4,0
S04029 4,0
S03132 4,0
S03133 4,0

obroże
collars

www.dingogear.com 89



SYSTEM MOLLE pozwala na montaż osłony na dowolną kolczatkę. Wystarczy dokonać pomiaru 
od punktu A do B, aby dobrać właściwą długość, a następnie przełożyć w odpowiednim 
miejscu pasek mocujący ogniwo kolczatki i zapiąć na rzep, aby uzyskać funkcjonalną 
osłonę. System Molle ze względu na uniwersalne zastosowanie używany jest również przez 
amerykańską armię.

MOLLE SYSTEM allows to mount cover to every spiked collar. Just measure a distance between 
A ans B points to match right length, then reattach stripe that is linking spiked collar in right place 
with a chain-link and finally fasten it with velcro to get functional cover. Molle System because of its 
universal usage is also used by US Army.

Ssłona na kolczatkę SYSTEM MOLLE

Cover spike collar, SYSTEM MOLLE

S03903 31 × 3,0 cm
S03904 35 × 3,0 cm
S03905 39 × 3,8 cm
S03906 43 × 3,8 cm
S03907 47 × 3,8 cm
S03908 51 × 3,8 cm
S03909 55 × 3,8 cm

obroże
collars
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Ukryta kolczatka z taśmą regulowaną

Hidden spiked collar with nylon strap

Ukryta kolczatka „PROFI” z klamrą HS, regulowana

Hidden spiked collar „PROFI” with HS buckle, adjustable

Kolczatka z zaokrąglonym kolcem

Spike with a rounded spike

S03900 48-56 cm
S03901 56-64 cm
S03902 64-72 cm

S03897 48-56 cm
S03898 56-64 cm
S03899 64-72 cm

13454 3,2 cm
13455 3,8 cm

Klamra renomowanej firmy HS pozwala na szybkie odpięcie kolczatki
HS bulcke allows quick release of the collar

obroże
collars
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Obroża treningowa zaciągana ze skóry

Training choke collar, leather

S04064 1,0 × 40 cm
S04065 1,0 × 45 cm
S04066 1,0 × 50 cm
S04067 1,0 × 55 cm
S04068 1,0 × 60 cm
S04069 1,0 × 65 cm

Łańcuszek wystawowy z podkładką skórzaną  
dla Owczarków Niemieckich

Show collar with soft leather padding for german shepherds

Końcówka – obroża do ringówki

Show collar adjustable
S03508 1,0 × 50 cm

S04005 55 cm
S04006 55 cm
S04007 65 cm
S04008 65 cm

obroże
collars
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pasek odblaskowy
reflective stripe

S06513 2,5 × 40-60 cm

S06509 1,8 × 50 (35-45) cm
S06510 1,8 × 65 (45-55) cm
S06511 1,8 × 50 (35-45) cm
S06512 1,8 × 65 (45-55) cm

końcówka - obroża do ringówki, skóra natłuszczana

show collar, soft leather

Obroża BIOTHANE

BIOTHANE collar

Obroża treningowa zaciągana z linki

Training choke collar made of light cord

Obroża treningowa zaciągana z linki z dwoma stoperami

Training choke collar made of light cord with two stoppers

S04058 40 cm 6 mm 
S04059 45 cm 6 mm 
S04060 50 cm 6 mm
S04061 55 cm 6 mm
S04062 60 cm 6 mm
S04063 65 cm 6 mm

S04046 40 cm 6 mm 
S04047 45 cm 6 mm 
S04048 50 cm 6 mm
S04049 55 cm 6 mm
S04050 60 cm 6 mm
S04051 65 cm 6 mm

obroże
collars
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Wielofunkcyjne szelki doskonale nadające się zarówno do patrolu jak i zastosowań 
szkoleniowo-bojowych.
Szerokie pasy oraz poduszka na przedpiersiu zapewniają duży komfort pracy psa. Klamra 
Cobra posiada najwyższy certyfikat wytrzymałości. Mechanizm klamry pozwala na 
błyskawiczne odpinanie i zapinanie.
Możliwość personalizacji - wykonania napisu na szelkach na zamówienie.

Mulitifuctional harness designed both for patrol or combat training activities.
Wide straps and soft pillow on the chest part provide big comfort for all working dogs. Cobra buckle 
has the higher certificate of durability.
Special mechanism allows getting harness on and off very fast.
There is possibility to make your own inscription on this model.

Szelki do pracy Cobra System

Harness to work Cobra System

S03195 M 60-75 cm
S03196 L 75-90 cm
S03197 XL 90-105 cm
S03192 M 60-75 cm
S03193 L 75-90 cm
S03194 XL 90-105 cm

szelki
harnesses
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Wielofunkcyjne szelki doskonale nadające się zarówno do patrolu jak i zastosowań 
szkoleniowo-bojowych.
Szerokie pasy oraz poduszka na przedpiersiu zapewniają duży komfort pracy psa.
Możliwość personalizacji – wykonania napisu na szelkach na zamówienie.

Multi purpose harness for all working dogs. Wide straps and soft pillow on the chest make them 
very comfortable for dog.

Szelki do pracy

Harnesses to work

S03198 S 50-60 cm
S03199 M 60-75 cm
S03200 L 75-90 cm
S03201 XL 90-105 cm
S03189 M 60-75 cm
S03190 L 75-90 cm
S03191 XL 90-105 cm

szelki
harnesses

www.dingogear.com96



Szelki przeznaczone do ekstremalnej pracy. Wykonane z bardzo mocnej taśmy stylonowej. 
Zastosowane klamry typu Cobra, po obu stronach brzucha psa dają możliwość szybkiego 
zapinania i wypinania psa. Klamra Cobra posiada najwyższy certyfikat wytrzymałości.
Możliwość personalizacji - wykonania napisu na szelkach na zamówienie.

This harness is designed especially for extreme hard working dogs. made of very strong nylon strap. 
Special mechanism with two cobra buckles, allows getting harness on and off very fast.
Buckle has the higher certificate of durability. There is possibility to make your own inscription on 
this model.

Szelki EXTREME Cobra System

Heavy duty harness EXTREME Cobra System

S03202 M 60-75 cm
S03203 L 75-90 cm
S03204 XL 90-105 cm

czarne
black

szelki
harnesses
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Profesjonalna uprząż taktyczna – wzór armii amerykańskiej – przeznaczona jest do 
wszelkiej pracy z psem.
Zastosowano najwyższej jakości surowce takie jak:
- cordura,
- klamry COBRA austriackiej firmy AUSTRIALPIN,
- taśma poliamidowa.
Cała uprząż podszyta jest siatką dystansową, która zapobiega odparzeniom oraz zwiększa 
komfort pracy psa.
W górnej części  uprząż wyposażona jest w rzepy a na bokach w system przenoszenia MOLLE.

Fully professional tactical harness for military dogs – american army pattern – designed for universal 
work with dogs.
It is made of highest quality materials like:
- cordura,
- COBRA buckles made in Austria by AUSTRIALPIN,
- polyamide band.
Whole harness is padded with spacer mesh which prevents burns and increases dogs working comfort.
The upper part is provided in velcro starps with MOLLE formation system.

Uprząż taktyczna, czarna

Tactical dog harness, black

S03181 M 60-70 cm
S03182 L 70-80 cm
S03183 XL 80-90 cm
S03184 XXL 90-105 cm
S03185 M 60-70 cm
S03186 L 70-80 cm
S03187 XL 80-90 cm
S03188 XXL 90-105 cm

szelki
harnesses
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Kieszenie - zasobinki do uprzęży taktycznych 

Pouches for tactical harness

S03179   17 cm 8cm   
S03180   17 cm 8cm

wys. / hieght  

S03177 24x15x8cm   
S03178 24x15x8cm

S03175 15x15x8cm   
S03176 15x15x8cm

szelki
harnesses
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Szelki do oznaczania psa

Harness for marking dogs

Cechą charakterystyczną szelek jest duże pole o wym. 12×12 cm z rzepem, gdzie umieszcza 
się oznaczenia psa.

The most characteristic for this harness is big area sized 12×12cm. It is made of velcro and you can 
place your dog’s marking here.

S03210 M 60-75 cm
S03211 L 75-90 cm
S03212 XL 90-105 cm
S03213 M 60-75 cm
S03214 L 75-90 cm
S03215 XL 90-105 cm

coyote
brown

czarne
black

szelki
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Szelki do tropienia WEDA, górne i dolne

Tracing harness WEDA upper / down

Szelki na ślady TRACY - dolne

Harness for tracing TRACY / down

Szelki do tropienia skórzane

Leather harness for tracing

S03590 Jeden uniwersalny rozmiar
 / One universal size

S03205 L 40-70 cm
S03206 XL 50-90 cm
S03207 XXL 60-100 cm

S03216 80-100 cm

szelki
harnesses
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Kaganiec  fizjologiczny K9

Rubber covered metal dog muzzle K9

Kaganiec fizjologiczny jest produktem komfortowym i jednocześnie uniwersalnym, polecanym 
do codziennego użytkowania głównie podczas długich spacerów, patroli itp.

Konstrukcja kosza pozwala psu na odpowiednią termowentylację, picie wody oraz 
podejmowanie pokarmu z ręki przewodnika. Specjalne pokrycie z gumoplastiku zapobiega 
przymarzaniu kufy czy nosa do elementów metalowych. 

Całe opaskowanie wykonane zostało wykoanane z najwyższej jakości skóry a główna 
klamra typu klick-klack wyprodukowana przez renomowaną firmę firmę HS. Okucia – nity 
zrobione są z mosiądzu pokrytego chromem co zapobiega korozji w przypadku kontaktu 
tych elementów z wodą. 

Połączenie trwałego, mocnego  i jednocześnie lekkiego kosza ze skórzanym opaskowaniem 
wyprodukowanym przez zespół Dingo Gear, tworzy profesjonalny kaganiec który na długie 
lata stanie się nieodłacznym elementem wyposażenia twojego psa.

This muzzle is comfortable and universal product, recomended for everyday use, mainly during long 
walks, patrols etc.

The special design of the basket allows the dog to properly ventilate, drink water, and take food from 
the hand of the handler. A special cover made of rubber prevents the mouth or nose from freezing 
to metal elements.

All the starps are made of highest quality genuine leather and the main „click-clack” type buckle is 
made by renowed HS Company. All the rivets are made of chrome covered solid brass which prevents 
corrosion if these elements come into contact with water.

Combination of a durable, strong and at the same time light basket with a leather band produced 
by team of Dingo Gear, gives you a professional muzzle that will become integral part of your dog’s 
equipment for a long time.

kagańce
muzzles
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Klamra typu klickclack 
do szybkiego wypinania 

renomowanej firmy 
Herman Sprenger.

HS Clickclack buckle 
for quick realease.

Wytrzymałe i odporne 
na rdzewienie okucia 
wykonane z mosiądzu 

krytego chromem

Durable and rustproof 
rivets made of solid brass 

with chrome coating.

Superwytrzymała, 
ochronna pwłoka 
z gumoplastiku

Extra  durable 
protective coating.

B
Owczarek 
niemiecki mały 10,5cm

11,5cm

12,5cm

8cm

8cm

9,5cm

11cm

10,5cm

11,5cm

35cm

37cm

43cm

37cm

37cm

38cm

41cm

41cm

29cm

Rasa/Race
Wymiar A

Size A
Wymiar B

Size B

S03040

S03041

S03042

S03043

S03044

S03045

S03046

S03047

S03048

Owczarek 
niemiecki średni

Owczarek 
niemiecki duży

Bokser suka

Bokser pies

Rottweiler suka

Rottweiler pies

Owczarek 
belgijski suka

Owczarek 
belgijski pies

Wymiar od wewnętrznej strony kosza do końca 
wewnętrznej wkładki filcowej

Measure from inner part of the basket till end 
of felt insole 

Wymiar od wewnętrznej strony kosza do końca 
wewnętrznej wkładki filcowej

Measure from inner part of the basket till end 
of felt insole 

Krótki film o tym jak prawidłowo zmierzyć pysk 
psa przed zakupem kagańca.

Wyjaśnienie wymiar A / explanation size A

Wyjaśnienie wymiar B / explanation size B

A

kagańce
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Kaganiec bojowo-szkoleniowy

Combat and training muzzle

Kaganiec Rottweiler

Rottweiler muzzle

Kaganiec skórzany wzmocniony do służby, patrolu

Leather muzzle for patrol and training

S03030 Malinois suka

S03031 Malinois pies, Owczarek niemiecki suka

S03032 Owczarek niemiecki pies

S03001 23-26 cm
S03002 27-29 cm
S03003 30-32 cm
S03004 33-35 cm

S02999 pies / dog
S03000 suka / bitch

kagańce
muzzles
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Wędka do treningu

Flexi Pole

S02612 

akcesoria
accesories
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końcówka do bata - linka, opakowanie 1 szt.
whip-end cord 1 pc.

1, 1A

końcówka do bata - skórzana, opakowanie 1 szt.
whip-end leather 1 pc.

2, 2A

sznurki do bata - opakowanie 3 szt.
whip-end twine 3 pcs.

3

S02625

S02634

S02626

S02633

S02501 50 cm 1
S02632 80 cm 1A
S02630 50 cm 2
S02631 80 cm 2A
S02502  3

końcówka ze skóry
tip made of leather

końcówka ze skóry
tip made of leather

końcówka z linki
tip made the links

końcówka z linki
tip made the links

Bat

Whips

Bat z tworzywa sztucznego

Plastic whips

Akcesoria dodatkowe do bata

Whips additional accessories

akcesoria
accesories
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Aport do IGP, skręcany EXTRA

IGP dumbbell, mounted, EXTRA

końcówka do bata - skórzana, opakowanie 1 szt.
whip-end leather 1 pc.

S02507

S02503 650 g
S02504 1000 g
S02505 2000 g

S02516 650 g
S02517 1000 g
S02518 2000 g

Gryf wymienny do aportów skręcanych

Replecable handle for extra dumbbels

Aport do IGP klejony, gryf z buczyny

IGP dumbbell, glued, beech grip

akcesoria
accesories
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S02506

S02515 750 g

Aport treningowy skręcany ze sznurkami, gryf wymienny

Training dumbell with twines, replaceble handle

Stojak do aportów IGP

IGP dumbbell stand

akcesoria
accesories
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S04706  40x34x34cm

S04705  75x37x20cm

Skrzynka treningowa drewniana

Wooden training box

Skrzynka treningowa drewniana, długa

Wooden training box, long

akcesoria
accesories
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Wyrzutnik do piłki pod pachę

Quick ball realeaser

Stojak do wysyłania psa

Stand for sending a dog

Piłki gumowe pływajace

Rubber balls, floating

S02605

S02609

S02700 70 mm sznurek / cord 100 cm 
S02701 70 mm rączka / hand 30 cm 
S02702 63 mm
S02703 70 mm sznurek / cord

akcesoria
accesories
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Przedmioty na ślad

Objects for tracing

Znacznik na ślad z ruchomą strzałką

Tag traces of moving the arrow

S06719 korek/cork
S06720 skóra / leather
S06721 włóknina / fabric
S06722 drewno / wood
S06724 komplet / set

S06703 49,5 cm

S06706 10 × 12 cm

S06705 11 cm

akcesoria
accesories
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Pas z akcesoriami „Profi” do układania śladu IGP

“Profi” belt with accessories for IGPtracing work

S02611

akcesoria
accesories
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Torba na przysmaki

Bag for snacks

Torba na przysmaki z uchwytami do przedmiotów na ślad

Bag for snacks with tracing object holders 

S02610

S02613

akcesoria
accesories
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Przeszkoda z kodury składana

Hurde jump, IPO jump

S02900 100 × 100 cm
S02901 150 × 100 cm



akcesoria
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Namiot - kryjówka, składany

Decoy blind

2 ściany
2 walls

3 ściany
3 walls

obiegówka
mini blind

S02910       2 ściany / 2 walls
S02911       3 ściany / 3 walls
S02912        obiegówka / training 100 cm
S02913        obiegówka / training 100 cm
S02914        obiegówka / training 100 cm
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Naszywki

Different tabs

S90173 4 × 14 cm POLSKA + FLAGA
S90174 4 × 14 cm POLICJA
S90175 4 × 14 cm POLICJA + LOGO
S90176 4 × 14 cm SECURITY
S90177 4 × 14 cm STRAŻ MIEJSKA
S90178 4 × 14 cm PIES PRZEWODNIK
S90179 4 × 14 cm PATROL DOG
S90180 4 × 14 cm K-9 DOG
S90181 4 × 14 cm GENTLEMAN
S90182 4 × 14 cm BODY GUARD
S90183 4 × 14 cm STRAŻ GRANICZNA
S90184 4 × 14 cm SŁUŻBA WIĘZIENNA
S90185 4 × 14 cm BABY
S90186 4 × 14 cm MAFIA
S90187 4 × 14 cm PIES RATOWNIK
S90188 4 × 14 cm BEST FRIEND
S90189 4 × 14 cm GANGSTER

napis / inscription
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Linka ze skóry natłuszczanej

Soft leather line

Karabińczyk

Snap-hooks

S06201 0,8 cm
S06202 1,0 cm
S06203 1,2 cm
S06204 1,5 cm

S06250 7,8 cm 1,4 cm
S06251 8,0 cm 1,8 cm
S06252 8,2 cm 2,2 cm
S06253 9,2 cm 2,5 cm
S06254 11 cm 2,5 cm
S06255 11 cm 2,5 cm
S06256 8,0 cm 1,8 cm

akcesoria
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S02615 Torba mała
S02616 Torba duża

Torba do przenoszenia sprzętu treningowego

Bag for training equipment

akcesoria
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Czapka z haftem

Cap-embroidery

Koszulka

T-shirt

S01602

S01616     S
S01617     M
S01618     L
S01619     XL
S01620     XXL

czapka / cap

koszulka / t-shirt
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