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LÄDER
Under århundradena har lädret varit ett populärt 
tillverkningsmaterial i hundhalsband och -koppel. 
Anlädningen till att läder är så utmärkt material 
till många olika användningsändamål är väldigt 
enkelt. Läder har unika egenskaper såsom; 
flexibilitet, hållbarhet och behaglighet.
Alla                                produkter är handgjorda av de 
bästa och finaste lädren.



PRODUKTERNA
Vid tillverkningen av                               - produkter 
kombineras det traditionella hantverkar kunnandet 
med den moderna sy- och tillverkningstekniken. 
Vi värderar högt hundens välfärd, produkternas 
hållbarhet och materialernas höga kvalitet.
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KLASSISK ELEGANS

Alla                                      classic -seriens 

produkter tillverkas av läder och 

komponenter som är av ytterst hög kvalitet. 

De vegetabiliskt garvade lädrena och 

helanilin- eller semianilinfärgade lädren 

garanterar en elegant design och hållbar 

produkt.

30mm x 35 cm

30mm x 40 cm

30mm x 45 cm

40mm x 50 cm

40mm x 55 cm

40mm x 60 cm

50mm x 60 cm

50mm x 65 cm

50mm x 70 cm

50mm x 75 cm

Nithalsband med foder,
mönstrad
CS207 svart/brun

ovan garvat läder, fodret mjukt semianilin- eller 
anilinläder, nit/mönster figur

CLASSIC SERIES
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Läderkoppel,
rund
CS610 svart

mjukt semianilin- eller anilinläder,
zamachake

Vinthundshalsband
med foder
CS205 svart/brun

ovan vegetabiliskt garvat läder, fodret mjukt 
semianilin- eller anilinläder, helmässing kom-
ponenter

Läderhalsband helstryp,
rund
CS300 brun

mjukt semianilin- eller anilinläder, rund 
helstryp, helmässing komponenter

6mm x 180 cm

10mm x 180 cm

15mm x 180 cm

15mm x 30-40 cm

15mm x 35-45 cm

15mm x 40-50 cm

10mm x 40 cm

10mm x 45 cm

10mm x 50 cm

15mm x 55 cm

15mm x 60 cm

15mm x 65 cm

15mm x 70 cm

15mm x 75 cm

20mm x 45-55 cm

20mm x 50-60 cm
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Läderhalsband halvstryp, 
platt
CS400 brun

mjukt semianilin- eller anilinläder, platt halvs-
tryp, äkta mässingkedja

Läderhalsband halvstryp, 
rund
CS303 brun

mjukt semianilin- eller anilinläder, rund halvs-
tryp, äkta mässingkedja

Läderkoppel, 
rund
CS610 brun

mjukt semianilin- eller anilinläder, rund, 
mässinghake

16mm x 20-35 cm

16mm x 25-40 cm

10mm x 35-50 cm

10mm x 40-55 cm

10mm x 45-60 cm

15mm x 50-65 cm

15mm x 55-70 cm

6mm x 180 cm

10mm x 180 cm

15mm x 180 cm
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Läderhalsband,
mönstrad
CS100 svart

läderhalsband av vegetabiliskt garvat läder, 
mönstrad

Läderhalsband,
sydd
CS101 svart

läderhalsband av vegetabiliskt garvat läder, 
sydd

Retrieverkoppel,
rund
CS615 svart

mjukt semianilin- eller anilinläder, rund

20mm x 40 cm

20mm x 45 cm

20mm x 50 cm

20mm x 40cm

20mm x 45cm

20mm x 50cm

15mm x 180 cm
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Läderhalsband med foder, 
smalnande
CS203 svart/brun

ovan vegetabiliskt garvat läder, fodret mjukt 
semianilin- eller anilinläder

Läderkoppel av infettat 
läder, flätad
CS600 svart 
mjukt infettat läder, zamachake

Läderhalsband
med foder
CS201 svart/brun

ovan vegetabiliskt garvat läder, fodret mjukt 
semianilin- eller anilinläder

25mm x 30 cm

25mm x 35 cm

35mm x 50 cm

35mm x 55 cm

35mm x 60 cm

18mm x 180 cm

15mm x 40 cm

15mm x 45 cm

15mm x 50 cm

18mm x 40 cm

18mm x 45 cm

18mm x 50 cm

25mm x 50 cm

25mm x 55 cm

25mm x 60 cm

25mm x 65 cm
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Lädersele
med foder
CS900 svart

ovan vegetabiliskt garvat läder, fodret mjukt 
semianilin- eller anilinläder, nit/mönster figur,
PP-stärkt band

Läderkoppel av infettat 
läder, sydd
CS605 svart

mjukt infettat läder, zamachake

Lädersele
med foder
CS900 svart/brun

ovan vegetabiliskt garvat läder, fodret mjukt 
semianilin- eller anilinläder, nit/mönster figur,
PP-stärkt band

50 cm

60 cm

70 cm

80 cm

18mm x 180 cm

50 cm
60 cm
70 cm
80 cm

90 cm

100 cm

90 cm
100 cm
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TILL HOBBYN OCH TILL JAKT

                                     fatty leather - seriens 

produkter passar utmärkt bra till krävande 

bruk. De infettade lädret som andvänds 

vid tillverkning av halsbanden och kopplen 

avvisar vatten och smuts samt förvarar sin 

spänstighet även i krävande förhållanden.

30mm x 50 cm

30mm x 55 cm

30mm x 60 cm

30mm x 65 cm

40mm x 60 cm

40mm x 65 cm

40mm x 70 cm

40mm x 75 cm

Läderhalsband av
infettat läder
FS201 svart/brun

ovan mjukt infettat läder, fodret mjukt semianilin- 
eller anilinläder, helmässing komponenter

FATTY LEATHER SERIES
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Läderkoppel av infettat 
läder, sydd
FS605 mörkbrun
mjukt infettat läder, sydd,
mässinghake

Vinthundshalsband av
infettat läder
FS205 svart/brun
ovan mjukt infettat läder, fodret mjukt 
semianilin- eller anilinläder, helmässing kom-
ponenter

Läderkoppel av
infettat läder, sydd
FS605 svart
mjukt infettat läder, sydd, zamac- 
eller mässinghake

18mm x 180 cm

15mm x 30-40 cm

15mm x 35-45 cm

15mm x 40-50 cm 

20mm x 45-55 cm

20mm x 50-60 cm

18mm x 180 cm zamachake

18mm x 180 cm mässinghake



FA
TT

Y 
LE

AT
H

ER

12

Läderkoppel av infettat 
läder, flätad
FS600 svart
mjukt infettat läder, flätad,
zamachake

Läderkoppel av infettat 
läder, sydd
FS605 svart
mjukt infettat läder, sydd,
stålhake

Träningskoppel av
infettat läder, fodrad
FS700 svart/brun
ovan mjukt infettat läder, fodret mjukt
semianilin- eller anilinläder, zamachakar

18mm x 180 cm

12mm x 180 cm

20mm x 210 cm



FA
TT

Y 
LE

AT
H

ER

13

Träningskoppel av
infettat läder, flätad
FS620 brun 
mjukt infettad läder, flätad,
stålhakar

Träningskoppel av
infettat läder, flätad
FS620 svart 
mjukt infettad läder, flätad,
stålhakar

Träningskoppel av
infettat läder, flätad
FS620 svart
mjukt infettat läder, flätad, zamac- eller
stålhakar

18mm x 250 cm

18mm x 250 cm

18mm x 300 cm zamachakar

18mm x 300 cm stålhakar
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EKONOMISKT VAL

                                     economic - seriens 

produkter passar väl till dagligt bruk. Dessa 

produkter tillverkas av kvalitativa och 

hållbara läder för att hålla även i hårt bruk.

50 cm

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

Fodrad reflexsele
av läder 
ES900 svart
mjukt möbelläder, reflexband,
PP-stärkt band

ECONOMIC SERIES
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Läderkoppel,
rund
ES610 svart
mjukt möbelläder, zamachake

Vinthundshalsband
med foder
ES205 svart
ovan bältläder, fodret mjukt möbelläder

Läderhalsband helstryp, 
rund
ES300 svart 
mjukt möbelläder

6mm x 180 cm

10mm x 180 cm

15mm x 180 cm

15mm x 30-40 cm

15mm x 35-45 cm

15mm x 40-50 cm

20mm x 45-55 cm

20mm x 50-60 cm

10mm x 40 cm

10mm x 45 cm

10mm x 50 cm

15mm x 55 cm

15mm x 60 cm

15mm x 65 cm

15mm x 70 cm

15mm x 75 cm
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Läderkoppel, flätad,
mönstrad
ES600 svart
vegetabiliskt garvat läder, flätad,
zamachake

Läderhalsband,
mönstrad
ES100 svart 
läderhalsband utan foder

Läderhalsband,
sydd
ES101 svart 
läderhalsband utan foder, sydd

Läderkoppel
med mönster, sydd
ES605 svart 
vegetabiliskt garvat läder, mönster, 
zamachake

18mm x 180 cm

20mm x 40 cm

20mm x 45 cm

20mm x 50 cm

15mm x 30 cm

15mm x 35 cm

20mm x 40 cm

20mm x 45 cm

20mm x 50 cm

8mm x 180 cm

Läderhalsband
halvstryp, rund
ES303 svart 
mjukt möbelläder, halvstryp kedja

10mm x 35-50 cm

10mm x 40-55 cm

10mm x 45-60 cm

15mm x 50-65 cm

15mm x 55-70 cm

Retriverkoppel,
rund
ES615 svart
mjukt möbelläder

15mm x 180 cm
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Läderhalsband
med foder, smalnande
ES203 svart 
ovan bältläder, fodret mjukt möbelläder

Nithalsband
med mönster och foder
ES207 svart 
ovan bältläder, fodret mjukt
möbelläder, nit/ mönsterfigur

Nithalsband
med mönster och foder
ES207 svart 
ovan bältläder, fodret mjukt
möbelläder, nit/ mönsterfigur

Halsband halvstryp med 
foder och nit/mönster
ES208 svart 
ovan bältläder, fodret mjukt möbelläder, 
nit/ mönsterfigur, halvstryp kedja

35mm x 50 cm

35mm x 55 cm

35mm x 60 cm

40mm x 50 cm

40mm x 55 cm

40mm x 60 cm

50mm x 65 cm

50mm x 70 cm

50mm x 45-60 cm

50mm x 50-65 cm

50mm x 55-70 cm

50mm x 60-75 cm

50mm x 65-80 cm

Läderhalsband
med foder
ES201 svart 
ovan bältläder, fodret mjukt möbelläder

15mm x 40 cm

15mm x 45 cm

18mm x 40 cm

18mm x 45 cm

18mm x 50 cm

18mm x 55 cm

25mm x 50 cm

25mm x 55 cm

25mm x 60 cm

25mm x 65 cm

Läderhalsband
med reflex och foder
ES202 grå/svart 
ovan bältäder, reflexband, fodret mjukt 
möbelläder

15mm x 40 cm

15mm x 45 cm

18mm x 40 cm

18mm x 45 cm

18mm x 50 cm

18mm x 55 cm

25mm x 50 cm

25mm x 55 cm

25mm x 60 cm

25mm x 65 cm
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