
BIOTANAS
APVALAUS BIOTANO PAVADĖLIAI 
 
        6 MM DIAMETRAS - kai šuns svoris iki 25 kg         8 MM DIAMETRAS - kai šuns svoris virš 25 kg          



PAVADĖLIŲ SKIRSTYMAS 
 

Apvalaus biotano pavadėliai skirstomi pagal jų diametrą į 6 mm ir 8 mm. Siauresni 
pavadėliai skirti šunims iki 25 kg, o platesni - virš 25 kg. Tačiau auginant nedidelės 
veislė šunį, rekomenduojame rinktis pavadėlį iš plokoščio biotano. Pats pavadėlis 
nors ir nėra sunkus, tačiau pats karabinas naudojamas, kad tiktų šuniui iki 25 kg, 
todėl, nedideliam šuniukui gali būti kiek per sunkus jį nešioti.  

Kas įskaičiuota į bazinę pavadėlio kainą? 
- Karabino tvirtinimas; 
- Karabinas su žyma +0,00 Eur. 
- Pavadėlio pabaiga: be nieko.  

BENDRA INFORMACIJA / BioThane®



BENDRA INFORMACIJA / BioThane®

GALIMI KARABINAI

Standartinis cinkuoto lydinio  
+0,00 Eur

Standartinis nerūdijančio plieno  
+4,00 EUR

Greito atsegimo nerūdijančio plieno  
+4,00 Eur

Būriuotojo tipo nerūdijančio plieno  
+4,00 Eur

Plokščiareplis nikeliuoto plieno 
+3,00 EUR

Užsukamas aliuminio karabinas 
(sidabras) +6,00 Eur



BENDRA INFORMACIJA / BioThane®

KARABINO TVIRTINIMO BŪDAS

Su metaline kipa 
+0,00 Eur

PAVADĖLIO PABAIGOS OPCIJOS

Be nieko 
+0,00 Eur

Su rankena 
+5,00 EUR

Su metaline kilpa 
+7,00 EUR



BENDRA INFORMACIJA / BioThane®

PAPILDOMI PRIEDAI IR GALIMYBĖS

Amortizatorius šunims iki 25 kg  
+15,00 Eur

Amortizatorius šunims virš 25 kg  
+15,00 Eur

Dvigubas pavadėlis 
skirtas dviem šunim vesti: prie žiedo segamas pagrindinis pavadėlis.

Daugiafunkcinis pavadėlis 
su dviem karabinais ir papildomais žiedais.



6/8 MM DIAMETRAS
APVALUS BIOTANAS



GALIMOS SPALVOS

Oranžinė, NEON Geltona, NEON Rožinė, NEON Žalia, NEON

Juoda Pilka Tamsiai ruda Šviesiai ruda

Smaragdo žalia Turkio žalia Kivio žalia Mėlyna

Turkio mėlyna Vyno raudona Raudona

*  Spalvos ekrane ir realybėje gali skirtis, todėl norint apžiūrėti pavyzdžius gyvai, kviečiame užsukti pas mus adresu T. Ševčenkos 16i (Vilnius). Prieš 
atvykdami susisiekite telefonu - 864068803.

6/8 MM BioThane® iki 25/ virš 25 kg



shop@urbandog.lt 
+37064068803

                                   Vilma   

KONTAKTINIS ASMUO


