Z MIŁOŚCI DO PSÓW – Z PASJI DO DREWNA

OFERTA I CENNIK
KWIECIEŃ 2018

WOODDOG to personalizowane, drewniane akcesoria dla psów i
ich właścicieli.
W naszej ofercie znajdziecie:
~ akcesoria do obedience:
- aporty drewniane z możliwością personalizacji
- patyczki węchowe
~ sosnowe podstawki i stojaki na miski
~ stojaki na poidła
~ stojaki na miski z uchwytem
~ wieszaki na smycze
~ breloczki
~ akcesoria do socjalizacji i psiego fitnessu

Realizujemy indywidualne projekty w drewnie.

AKCESORIA OBEDIENCE
APORTY DREWNIANE
Aporty drewniane wykonujemy ze sklejki wodoodpornej o grubości 8mm lub 15 mm (LEKKI lub
STANDARDOWY). Dodatkowo zabezpieczamy je lakierem (aport ZWYKŁY), który umożliwia
usunięcie zabrudzeń lub farbą (aport KOLOR Z ŁAPKĄ i aport Kolor z imieniem)– w przypadku
kolorowych aportów. Używamy wyłącznie bezpiecznego lakieru i farb z atestem do dziecięcych
zabawek. Gryf aportów wykonany jest z twardego, bardziej wytrzymałego na podgryzanie,
drewna bukowego. Boczki przykręcamy długimi, głęboko osadzonymi śrubami, co znacznie
zwiększa wytrzymałość aportów oraz zapobiega kręceniu się boczków.
Z myślą o psach o nietypowych potrzebach wykonujemy aporty
o niestandardowych wymiarach, zarówno jeśli chodzi o wielkość boczków aportu, długość
i średnicę gryfu.
Jak zamówić aport?:
Krok 1: wybierz grubość boczków 8mm (LEKKI) lub 15mm (STANDARDOWY)
Krok 2: wybierz model aportu: ZWYKŁY, KOLOR Z ŁAPKĄ, KOLOR Z IMIENIEM I ŁAPKĄ
Krok 3: w przypadku aportów KOLOR wybierz jeden lub dwa z kolorów:
błękitny, pastelowa zieleń, pastelowy pomarańcz, cukierkowy róż, biały
Krok 4: wybierz jeden z 6 rozmiarów lub podaj wymiary jakie potrzebujesz

ROZMIAR
długość/średnica
gryfu,
wysokość boczków,
waga
STANDARDOWY/LEKKI

APORT DREWNIANY
(STANDARDOWY LUB LEKKI)
ZWYKŁY
KOLOR
KOLOR Z
Z
IMIENIEM I
ŁAPKĄ
ŁAPKĄ

XS

16zł

23zł

43zł

S

18zł

25zł

45zł

S/M

23zł

30zł

50zł

M

28zł

35zł

55zł

M/L

33zł

40zł

60zł

L

38zł

45zł

65zł

8cm/2cm
6cm
ok.100g/60g
10cm/2cm
7cm
ok.130g/80g

11cm/2cm
9cm
ok.190g/120g
12cm/2,6cm
10cm
ok.260g/160g
13cm/2,6cm
11cm
ok.310g/190g
14cm/2,6cm
12cm
ok.350g/210g

WŁASNY
PROJEKT

Wycena
indywidualna
uzależniona
od stopnia
skomplikowania
grafiki

Boczki w 2 różnych kolorach +3zł
NA ZAMÓWIENIE WYKONUJEMY APORTY W NIESTANDARDOWYCH ROZMIARACH

PATYCZKI WĘCHOWE
Patyczki węchowe wykonujemy z drewna o różnych rodzajach twardości, co umożliwia
dostosowanie twardości drewna do stopnia zaawansowania treningu oraz indywidualnych
predyspozycji psa. Celem zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu psa w czasie ćwiczeń
wygładzamy wszystkie krawędzie patyczków. Wszystkie patyczki węchowe wykonujemy
według wymiarów regulaminu obedience. Oznaczenie poprzez frezowanie ma szczególnie
praktyczne zastosowanie w przypadku patyczków węchowych – nie pozostawia na nim
dodatkowego zapachu, co ma miejsce w przypadku np. oznaczania markerem.

PATYCZKI WĘCHOWE
(2cm x 2cm x 10cm)

TWARDE
(DĘBOWE)
MIĘKKIE
(SOSNOWE)

PUSTE

ŁAPKA/SERDUSZKO

IMIĘ

NA SZNURKU

1,80zł

3,50zł

4,50zł

8zł

1,30zł

3zł

4zł

7zł

(długość 30cm)

PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 50SZT. – NIŻSZE CENY

SOSNOWE PODSTAWKI/STOJAKI NA MISKI
Drewniane, ręcznie wykonane podstawki/ stojaki na miski dla psów z możliwością
personalizacji. Wykonywane z litego drewna sosnowego z oflisem i malowane lakierobejcą
(z certyfikatem do dziecięcych zabawek).
Dostępne kolory: palisander, venge, machoń, bezbarwny- kolor sosny. W zestawie miski
wykonane ze stali nierdzewnej. Pod stojakiem znajdują się podkładki ochronne. Produkt może
posiadać drobne pęknięcia i sęki ze względu na wykonanie z litego drewna.

PODSTAWKA
POJEDYNCZA
Wysokość: 6cm
PODSTAWKA
PODWÓJNA
Wysokość: 6cm
PODSTAWKA NA
PODWYŻSZENIU
POJEDYNCZA
wysokość: 12cm
PODSTAWKA NA
PODWYŻSZENIU
PODWÓJNA
wysokość: 12cm
STOJAK
POJEDYNCZY
STOJAK
PODWÓJNY

PODSTAWKI/STOJAKI NA MISKI SOSNOWE
XS (0,2l)
S (0,45l)
M (0,9l)
L (1,8l)
40zł
45zł
55zł
-

XL (2,8l)
-

70zł

80zł

90zł

-

-

-

-

75zł

90zł

100zł

-

-

110zł

135zł

145zł

-

-

-

-

-

125zł
wysokość:
25cm
170zł
wysokość:
25cm

140zł
wysokość:
35cm
190zł
wysokość:
35cm

150zł
wysokość:
21cm
Za imię +15zł
STOJAKI MOŻEMY WYKONAĆ W INNEJ WYSOKOŚCI

PODSTAWKA POJEDYNCZA/PODWÓJNA

PODSTAWKA NA PODWYŻSZENIU POJEDYNCZA/PODWÓJNA

STOJAK NA MISKI POJEDYNCZY/PODWÓJNY

WIESZAKI NA SMYCZE
Wieszaki na smycze, obroże, klucze... Wykonane z litego drewna dębowego grubości ok.1,8cm.
Możliwość personalizacji. Do każdego wieszaka dołączamy 2 kołki szybkiego montażu.
Dostępne kolory: bezbarwny-naturalny kolor dębu (olej) , kasztanowy (olej), venge
(lekierobejca), palisander (lakierobejca), biały (farba).

WIESZAKI NA SMYCZE
MAŁY
ŚREDNI
15cm x 12cm
(1 ŁAPKA)
1 podwójny
19cm x 16cm
haczyk
3 pojedyncze
haczyki
OLEJOWANY
45zł
60zł
LAKIEROBEJCA/FARBA 50zł
65zł
Za imię/napis + 10zł

ŚREDNI
(2 ŁAPKI)
16cm x 19cm
2 podwójne
haczyki
60zł
65zł

DUŻY
15cm x 24cm
5
pojedynczych
haczyków
70zł
75zł

STOJAK NA MISKI Z UCHWYTEM
Stojak na 6 miseczek (pojemność 0,9l) wykonany z wodoodpornej sklejki, z nazwą hodowli
(lub dowolnym napisem). Uchwyt w kształcie kości pozwala na łatwe przenoszenie stojaka.
Dostępny również w innych kolorach. Cena: 250zł
Kolory: błękitny, różowy, czerwony, zielony, czarny, biały.
Istnieje możliwość wykonania takiego stojaka jednostronnego na 2 lub 3 miseczki, również
w innych rozmiarach – cena ustalana indywidualnie.

STOJAK NA POIDŁO DLA PSÓW
Drewniany stojak na poidło dla psów ras małych. Idealnie pasuje do niego poidło firmy Madan's.
Podstawa ma wymiar 20cmx20cm. Duży zakres regulacji mocowania poidła.
W zestawie metalowa miseczka.
Kolory: błękitny, różowy, czerwony, zielony, czarny, biały, venge.
Cena (bez poidła): 120zł

WIESZAK NA MEDALE
Wieszak wykonany ze sklejki o grubości 12mm i długości 35cm.
W zestawie 2 kołki szybkiego montażu.
Cena: 40zł
Kolory: błękitny, różowy, czerwony, zielony, czarny, biały.
Możliwość wykonania innego napisu – cena ustalana indywidualnie.

BRELOCZKI
Breloczki z łapką o średnicy 3,5cm.
Drewniane naturalne – 8zł
Drewniane kolorowe – 10zł
(niebieski, różowy, biały, pastelowy pomarańcz, zielony)
Czarny z dibondu – 8zł

WYKONUJEMY RÓWNIEŻ INDYWIDUALNE PROJEKTY W DREWNIE

KOLORYSTYKA
LAKIEROBEJCA

FARBA

WYSYŁKA:
Paczkomat – 10-15zł
Kurier InPost/DPD – 13-20zł
KONTO DO WPŁAT:
Nr konta: 06109018380000000134888638
Dane : Andrzej Strzesak Ul. Kochanowskiego 41, 33-100 Tarnów
KONTAKT:
Zamówienia można składać w wiadomości prywatnej na FB:
https://web.facebook.com/wooddogpl/
Lub na adres e-mail:
natalia@dogeverest.pl
Tel. 694 766 339

WKRÓTCE W OFERCIE:
Akcesoria do socjalizacji – obecnie w fazie testów 

