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Cégünkről

Az Eb-őrző Kft. 2005-ben alakult. Cégünk profilja a minőségi 
kutyafelszerelések kereskedelme és egyes termékekhez 
fűződő szolgáltatások kivitelezése. A felszerelések 
importálása kizárólag az USA-ból történik. Termékskálánkat 
folyamatosan bővítjük a piac és a vevők igénye szerint.  Termékeink között 
kimagaslik  a Dogwatch rejtett kerítés rendszer mely már több mint 1000 
kutyán van országszerte.

A New Hampshire (USA) székhelyű LUPINE Inc.

A cég 1990 óta gyárt kutyanyakörveket egyedi mintás és 
hagyományos színekben. Az anyag megválasztásában körültekintően 
a hegymászók és túrázók felszerelésében is használt, erős és nagy 
teherbírásnak kitehető anyagok használata inspirálta a Lupinepet alkotói 
csapatát. A nyakörvek mintáját anyagában festett szálak szövésével gyártják, 
nem utólagosan varrják fel a szövet anyagra, biztosítva a kiváló minőséget 
minden egyes kutyafelszerelés esetében. Tekintse meg a gyártó honlapját:  
www.lupinepet.com

Az EB-ŐRZŐ KFT. életre szóló garanciát vállal az általa forgalomba 
hozott LUPINE termékekre.

 A garanciáról az importőr gondoskodik nem a forgalmazó  

A garancia kiterjed az anyag- és gyártási hibákra, a szövet szakadására, a 
csat törésére illetve kutya rágásra is.  

A garancia érvényesítésének módja
LUPINE termékeket postai úton vagy cégünk székhelyén  
(4033, Debrecen György utca 16/B) cseréljük ki.
Postai úton a vevő elküldi címünkre a hibás terméket. A levélnek 
tartalmaznia kell a vevőkártyát, mely a megvásárolt terméken szerepelt, 
amelyen feltünteti az elérhetőségeit.
A terméket a kézhez vételtől számítva 5 munkanapon belül kicseréljük, 
és azt postázzuk a megadott címre. 
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A LUPINE TERMÉKEK JELLEMZŐI

A bújtató alján kialakított csúszásmentesítő 
fogak biztosítják  a nyakörv méretének 
helyes beállítását. 
A gyártás során a hegymászó 
felszereléseknél alkalmazott varrási 
technológiát használják,  ahol annak 
létfontosságú szerepe van.

A puha markolatú póráz 
kialakításának köszönhetően  a 
legjobban húzó kutyák sétáltatása 
is kényelmes.

A LUPINE nyakörvek a  legjobb 
minőségű Jacquard szövetekből 
anyagában festett szálak szövésével 
készülnek. A minta nem utólagos 
rá nyomással vagy  szalagvarrással 
kerül a szövetre, hanem anyagában 
festett szálak szövésével készül. 
Ezzel is minimálisra csökkentve 
a színvesztést, amit a gyártó 
folyamatosan tesztel. A LUPINE 
termékek egy mosógépi tisztítás 
után is ugyanúgy néznek ki, akár 
egy új darab.
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Rozsdamentes karabíner .A 
kiskutyáknál (1/2”)  a retesz 
„ravasz szerű” kialakítású, 
míg  a nagykutyák (3/4” 
és 1”) pórázánál a retesz 
nyomásra befele nyílik, 
így egyszerűen a nyakörv 
karikájának nyomva, ahhoz 
könnyen csatlakoztatható. 

A LUPINE TERMÉKEK JELLEMZŐI

A D-alakú gyűrű teljesen 
rozsdamentes. Évekig bírja a 
folyamatos igénybevételt.

A LUPINE és a YKK vezető csat gyártó, közösen 
fejlesztették ki ezt a kiváló minőségű műanyag 
csatot. A legerősebb műanyag csat a piacon, 
erősebbnek bizonyul sorozatos tesztek alkalmával 
mint egy fém csat .



1/2” mintás termékek
kölyök kutyáknak, 

kis termetű kutyáknak 
és 

macskáknak

1/2” minták   (1,25 cm széles)

1/2“ termékeink  
(1,25 cm széles)

kék piros fekete zöld lila pink

A LUPINE-nek köszönhetően már nem 
csak  a pávák tollazatát ékesíti ez a 
gyönyörű minta, hanem kedvenceinket 
is.

1/2” nyakörv  
az alábbi méretekben:
•	 16	-	22	cm
•	 21	-	30	cm	

1/2”  párnázott fogantyújú 
póráz az alábbi méretekben:
•	 122	cm	
•	 183	cm

1/2 “ mintás kulc-
startó

1/2 “ “H - stílusú” hám
A	legjobb	hám	a	macskák	
részére,	de	alkalmas	
más		“Houdini	-	kvalitású”	
kisállatokra	is	(pl.:	menyét,	
tengerimalac,	nyúl).	
	Méretei:

•	 22	-	35	cm
•	 30	-	50	cm

1/2” Biztonsági nyakörv macskáknak
Az	állítható	nyakörv	csatja	úgy	van	
kialakítva,	hogy	2,5	kg	terhelésnek	kitéve	
kikapcsolódik,	ezzel	elkerülve	azt,	hogy	a	
macska	fenn	akadjon		bárhol	is.		
A	“D-	gyűrűre”	névtábla	rakható.		
Csengővel	vagy	csengő	nélkük	kapható.
																			Mérete:

•	 21	-	30	cm

1/2” “Step in” típusú hám
Ez	a	hám	főként	azoknak	ajánlott	akik	
sokat	járnak	kedvencükkel	túrázni.	
A	hám	úgy	lett	kialakítva,	hogy	a	
toroknál	minimális	a	nyomás,	ezért	
nagyon	kényelmes	a	kutyáknak	akár	
hosszú	sétákon	is.	Nagyon	egyszerű	
ráadni,	a	kutya	hátán	felül	egy	csattal	
kell	rögzíteni,	majd	a	két	“D-	gyűrűbe”	
bekattintani	a	póráz	karabínerét,	
ezzel	is	segítve	az	egyenletes	
nyomáselosztást.
Méretei:
•	 25	-	32	cm
•	 30	-	45	cm

1/2” “Roman” típusú hám
Az	állatorvosok	által	leginkább	
javasolt	hám	típus,	mely	kiskutyák	
és	nagyobb	öregebb	kutyák	
sétáltatásához	is		ideális,	ugyanis	a	
kutya	torkánál	itt	nincs	nyomás,	és	
az	öreg	kutyáknál	segíthetünk	a	fel	-	
és	lelépcsőzésben.
Méretei:
•	 22	-	35	cm
•	 30	-	50	cm

1/2” pórázelosztó
Nagyszerű	eszköz	két	kutya	
együttes	sétáltatására	egy	pórázon
Mérete:	
•	 45	-	45	cm

76 www.lupine.hu
EB-ŐRZŐ KFT 4033 Debrecen György utca 16/B 

+36/30-656-1470   info@lupine.hu

Puppy Love 

Muddy Paws 

Spring Fling

Lil’ Bling 

Wing It 

Sea Glass 

Tail Feathers 

Wild West 

Cherry Blossom

Just Ducky

Big Easy

Tickled Pink 

Dapper Dog 

Candy Apple

Lollipop



3/4” mintás termékek 
kÖzepes termetű 

kutyáknak 

3/4 “ termékeink 
(1,9 cm széles)

3/4” minták (1,9 cm széle)

kék piros fekete zöld lila pink narancs

3/4” nyakörv az alábbi 
méretekben:

•	 23	-	35	cm
•	 34	-	55	cm	

3/4”  puha markolatú póráz az 
alábbi méretekben:

•	 122	cm	
•	 183	cm

3/4 “  mintás kulcstartó

3/4” pórázelosztó
Nagyszerű	eszköz	két	kutya	együttes	
sétáltatására	egy	pórázon
Mérete:	
•	 60	-	60	cm

3/4” “Roman” típusú hám
Az	állatorvosok	által	leginkább	javasolt	
hám	típus,	
mely	kiskutyák	
és	nagyobb	
öregebb	kutyák	
sétáltatásához	is	
ideális,	ugyanis	 a	
kutya	torkánál	itt	
nincs	nyomás,	és	
az	öreg	kutyáknál	segíthetünk	a	fel	-	és	
lelépcsőzésben.
Méretei:
•	 30	-	50	cm
•	 35	-	60	cm
•	 50	-	80	cm

3/4” “Step in” típusú 
hám
Ez	a	hám	főként	azoknak	
ajánlott	akik	sokat	járnak	
kedvencükkel	túrázni.	A	
hám	úgy	lett	kialakítva,	
hogy	a	toroknál	
minimális	a	nyomás,	
ezért	nagyon	kényelmes	
a	kutyáknak	akár	hosszú	
sétákon	is.	Nagyon	egyszerű	ráadni,	a	
kutya	hátán	felül	egy	csattal	kell	rögzíteni,	
majd	a	két	“D-	gyűrűbe”	bekattintani	
a	póráz	karabínerét,	ezzel	is	segítve	az	
egyenletes	nyomáselosztást.
Méretei:
•	 37	-	52	cm
•	 50	-	75	cm

3/4” Húzásról leszoktató hám
Tökéletes	tanítási	eszköz,	mely	
segít	a		húzás	leszoktatásában	
a	séták	során..	A	használata	
egyszerű,	gyorsan	felhelyezhető.
Mérete:
•	 35	-	60	cm

3/4” Futtató póráz
Ez	a	hosszú	póráz	segít	abban,	
hogy	a	nehezen	behívható	kutyák	
ia	nagy	szabadsághoz	jussanak.
A	póráz	szövete	ha	elázna	is	
ugyanolyan	puha	marad,	nem	
keményedik	meg.
Méretei:
•	 455	cm
•	 910	cm

3/4” Csúszó póráz
Póráz	és	nyakörv	
egyben.	Ideális	
agility	sportoknál,	
kutyatenyészetekben,	
menhelyeken,	állatorvosi	
rendelőkben,	vagy	akár	
csak	tartaléknak	egy	a	
kocsiba.
Mérete:
•	 183	cm

											 3/4” oktató szár
Előnyös	a	póráz	nélküli	munkában,	
mert	kényelmesen	lehet	vele	magunk	
mellett	tartani	a	kutyát.	A	szár	végén	lévő	
karabínerrel	csatlakozik	a	nyakörvhöz
Mérete:
•	 22	cm

3/4” “Combo” nyakörv
A	nyakörv	meggátolja,	
hogy	ki	tudjon	

bújni	belőle	a	kutya.	
A	nyakörvnek	van	egy	minimális	fojtó	
működése.Sok	kutyakiképző	kedvelt	
eszköze	a	kutya	korrigálásához,	mivel	
halk,	így	nem	ad	ki	fémes	csörrenő	hangot	
húzáskor,	mint	a	fojtó	lánc.	Normál	
nyakörvként	is	használható
Méretei:
•	 25	-	35	cm
•	 35	-	50	cm
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Dapper Dog 

Muddy Paws Tickled Pink 

Woofstock 

Down Under

Tail Feathers 

Crazy Daisy

Earth Day

Wet Paint Puppy Love 

Jelly Roll

Terep mintás 

Rain Song 

Wild West 



1” mintás termékek 
Nagy termetű 

kutyáknak 

1“ termékeink 
(2,5 cm széles)

1” minták  (2,5 cm széles)
kék

piros

fekete

zöld

lila

narancs

1”  puha markolatú póráz az alábbi 
méretekben:

•	 122	cm	
•	 183	cm

1” nyakörv az alábbi méretek-
ben:

•	 31	-	50	cm
•	 41	-	71	cm	

1 “ mintás kulcstartó

1” “Step in” típusú hám
Ez	a	hám	főként	
azoknak	ajánlott	
akik	sokat	járnak	
kedvencükkel	
túrázni.	A	hám	úgy	
lett	kialakítva,	hogy	 a	
toroknál	minimális	
a	nyomás,	ezért	
nagyon	kényelmes	
a	kutyáknak	akár	
hosszú	sétákon	is.	Nagyon	egyszerű	
ráadni,	a	kutya	hátán	felül	egy	csattal	
kell	rögzíteni,	majd	a	két	“D-	gyűrűbe”	
bekattintani	a	póráz	karabínerét,	ezzel	is	
segítve	az	egyenletes	nyomáselosztást,	és	
indulhat	a	túra
Méretei:
•	 47	-	70	cm
•	 60	-	95	cm

1” “Roman” típusú hám
Az	állatorvosok	által	
leginkább	javasolt	hám	
típus,	mely	kiskutyák	és	
nagyobb	öregebb	kutyák	
sétáltatásához		isideális,	
ugyanis	a	kutya	torkánál	itt	
nincs	nyomás,	és	az	öreg	
kutyáknál	segíthetünk	a	fel	-	
és	lelépcsőzésben.
Méretei:
•	 50	-	80	cm
•	 60	-	95	cm

1” fojtó nyakörv
A	nyakörv	meggátolja,	
hogy	ki	tudjon	bújni	
belőle	a	kutya.	A	

nyakörvnek	van	egy	minimális	fojtó	
működése.Sok	kutyakiképző	kedvelt	
eszköze	a	kutya	korrigálásához,	mivel	
halk,	így	nem	ad	ki	fémes	csörrenő	
hangot	húzáskor,	mint	a	fojtólánc.
Méretei:
•	 37-	55	cm
•	 47	-	67	cm

1” Húzásról leszoktató hám
Tökéletes	tanítási	eszköz,	
mely	segít	a		húzás	leszok-
tatásában	a	séták	során.	A	
használata	egyszerű,	gyorsan	
felhelyezhető.
Mérete:
•	 60	-	95	cm

1” Csúszó póráz
Póráz	és	nyakörv	
egyben.	Ideális	

agility	sportoknál,	
kutyatenyészetekben,	
menhelyeken,	állatorvosi	
rendelőkben,	vagy	akár	
csak	tartaléknak	egy	a	
kocsiba.
Mérete:
•	 183	cm

1” pórázelosztó
Nagyszerű	eszköz	két	kutya	együttes	
sétáltatására	egy	pórázon
Mérete:	
•	 60	-	60	cm

											 1” oktató szár
Előnyös	a	póráz	nélküli	munkában,	mert	
kényelmesen	lehet	vele	magunk	mellett	
tartani	a	kutyát.	A	szár	végén	lévő	
karabínerrel	csatlakozik	a	nyakörvhöz
Mérete:
•	 22	cm
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Brook Trout

Wild West

Mud Puppy 

Woofstock 

Copper Canyon

Go go Gecko

Tail Feather

Puppy Love 

Shadow Hunter

Plum Blossom

Turtle reef

Bling Bonz 

Dapper Dog Sunny Days Flower Power



Egyszínű termékek 
 

1/2“   termékeink3/4“    termékeink1“   termékeink

Minden termék elérhető egyszínű változatban is. 
A LUPINE egyszínű termékekre is ugyanolyan 
minőségi paraméterek vonatkoznak, mint a 
mintás termékekre.

Kék

Piros

Fekete

Zöld

Lila

Pink
1/2” és 3/4“ méretben

Narancs
3/4“ és 1” méretben

1/2”  állítható nyakörv az alábbi 
méretekben:

•	 16	-	22	cm
•	 21	-	30	cm	

3/4”  állítható nyakörv az alábbi 
méretekben:

•	 23	-	35	cm
•	 34	-	55	cm

1”  állítható nyakörv az alábbi 
méretekben:

•	 31	-	50	cm
•	 41	-	71	cm

1/2”  puha markolatú póráz 
az alábbi méretekben:

•	 122	cm	
•	 183	cm	

3/4”  puha markolatú póráz 
az alábbi méretekben:

•	 122	cm	
•	 183	cm	

3/4”  puha markolatú póráz 
az alábbi méretekben:

•	 122	cm	
•	 183	cm

3/4” “Combo” nyakörv az aláb-
bi méretekben:

•	 25	-	35	cm
•	 35	-	50	cm

1” “Combo” nyakörv az alábbi 
méretekben:

•	 37-	55	cm
•	 47	-	67	cm

1/2” Biztonsági nyakörv mac-

skáknak
Csengővel	vagy	csengő	nélkük	
kapható.
																			Mérete:

•	 21	-	30	cm

1/2” “Roman” típusú hám
Méretei:
•	 22	-	35	cm
•	 30	-	50	cm
3/4” “Roman” típusú hám
Méretei:
•	 30	-	50	cm
•	 35	-	60	cm
•	 50	-	80	cm
	1” “Roman” típusú hám
Méretei:
•	 50	-	80	cm
•	 60	-	95	cm

3/4” Húzásról leszoktató hám
Mérete:
•	 35	-	60	cm
1” Húzásról leszoktató hám
Mérete:
•	 60	-	95	cm

1/2” “Step in” típusú hám
Méretei:
•	 25	-	32	cm
•	 30	-	45	cm
3/4” “Step in” típusú hám
Méretei:
•	 37	-	52	cm
•	 50	-	75	cm
1” “Step in” típusú hám
Méretei:
•	 47	-	70	cm
•	 60	-	95	cm

1/2” pórázelosztó
Mérete:	
•	 45	-	45	cm
3/4” pórázelosztó
Mérete:	
•	 60	-	60	cm
1” pórázelosztó
Mérete:	
•	 60	-	60	cm

3/4” oktató szár
Mérete:
•	 22	cm
1” oktató szár
Mérete:
•	 22	cm

1/2 “ “H - stílusú” 
hám
Méretei:
•	 22	-	35	cm
•	 30	-	50	cm

3/4” Csúszó póráz
Mérete:
•	 183	cm
1” Csúszó póráz
Mérete:
•	 183	cm

3/4” Futtató póráz
Méretei:
•	 455	cm
•	 910	cm
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LUPINE NYAKÖRVEK 
DogWatch  

TERMÉKEKHEZ

A LUPINE a Dogwatch rejtett 
kerítés rendszerekhez  is gyárt 
nyakörveket, ami egyszerűen 
rászerelhető a rendszer vevőegysége. 
Így már nem csak a Dogwatch 
rendszereken, hanem magán a 
szíjon is örök garancia van. 
Emellett előny még, hogy a LUPINE 
szíjak a 3/4” -os és 1”-os mintákban 
rendelhetőek.

Számos	problémát	okoz	tulajdonosának	és	szomszédjainak	egy	kóborló	eb.	Sokszor	a	
hagyományos	kerítések	sem	jelentenek	akadályt	kedvenceink	kíváncsiságának.	Ezen	
túlmenően	tudjuk	milyen	veszélyeket	jelenthet	egy	szabadon	lévő	kutya	a	veteményesre	vagy	a	
virágágyásra.	Számos	eb	pontosan	emiatt	fizet	szabadságával	és	éli	le	az	életét	kennelbe.	Erre	
nyújt	megoldást	a	Dogwatch	kerítésrendszer.
Láthatatlan	kutyakerítés	rendszereink	állandóan	“szemmel”	tartják	Ön	helyett	kedvencét,	hogy	
ne	kerüljön	bajba,	ne	szökjön	el	és	ne	tegyen	kárt	a	kertjében.	A	rendszer	megkönnyíti	a	gazdi	
feladatát	azzal,	hogy	visszatartja	kedvencét	a	rossz	szokásoktól.

Kutya	+	Kert	=	Ebőrző	rejtett	kerítésrendszerek

Biztonságos,	egyedüli	technológiát	nyújtanak	az	Eb-őrző	termékei.	Az	Eb-őrző	Kft.	a	Dogwatch	
Inc.	termékeinek	egyedüli,	hivatalos	importőre.	A	külföldön	is	rendkívüli	elismerésben	részesülő	
Dogwatch	termékeket	világszerte	állatorvosok	ajánlják.

Amiért	egyre	többen	választják	Dogwatch	rendszereinket:	
	-	életre	szóló	garancia
	-	30	napos	pénz-visszafizetési	garancia
	-	a	legjobb	ár-érték	arány
	-	biztonságos	technológia
	-	tapasztalat

Miért lehet szüksége Dogwatch rejtettkerítésre? 

•	 A	rendszerek	állandó	felügyeletet	tartanak	és	óvják	a	
kutyákat	a	nem	kívánt	magatartástól.

•	 Megakadályozza	a	kutya	szökését.
•	 Megoldást	nyújt	a	rendszer:	ha	egyáltalán	nincs	kerítés	vagy	

ha	kutyája	a	kerítés	alatt	ássa	ki	magát,	vagy	átugrik	azon.	
•	 Probléma	sok	helyen	a	nyíló	kapubejáró.	Ennek	védelmére	is	

szolgál	a	rendszer.
•	 Egy	másik	probléma	a	kert	védelme	a	kutyáktól.	A	kert	

egyes	részeinek	elkerítése,	akár	külön-külön	vagy	egyszerre	
is	megoldható.	Lehet	az	sziklakert,	medence,	filagória,	
főzőhely,	sövénysor	(pl.tuja),	homokozó,	terasz,	bármi	ahova	
nem	engedné	be	kutyáját.	

www.dogwatch.hu

Méret:
•	 30 - 43 cm

3/4” minták* 1” minták*
Méret:
•	 40 - 60 cm
•	 48 - 78 cm
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A D.T. Systems a legjobbat hozza ki kutyájából
1983 óta a minőség és az innováció szolgálatában

Minden kutyában megvan a jó kutya. Célunk, hogy a legjobbat hozza ki 
négylábú barátjából. 
Mindehhez olyan kiképzõ nyakörveket nyújtunk, melyek biztonságosak és 
egyszerű a használatuk. 

Amikor a kutya a legjobbat adja, akkor tudod, hogy a legjobbat 
nyújtod Te is. Lehet ez vadászat, más gyakorlat akár a ház körül.

D.T. Systems elektronikus nyakörvek alkalmazhatóak ház körüli 
kedvencektõl a munka- és vadászkutyákig, függetlenül mérettõl 
és fajtától.

www.dtsystems.hu

Plexidor kiváló minőségű kutya- és macskaajtók

Gyakran előfordul más márkák esetében, hogy a gyenge műanyagból 
készült kutya- és macskaajtók nem sokáig bírják a használatot és az 
időjárás viszontagságait.
A Plexidor® termékei ezzel ellentétben időt állóak a megerősített 
aluminium keretnek és a plexi üvegnek köszönhetően.
Plexidor® USA Inc. 25 éve gyárt kutya- és macskaajtókat minden 
méretben, melyek akár ajtóba, garázsajtóba, falba is szerelhetőek.

A cég nagy figyelmet szentelt a kutyatenyésztők igényeire is, aminek 
következményeképp létrehozták a teljesen rágásálló kutyaajtót.

A Plexidor® kutya- és macskaajtók tökéletes mérnöki munkával, minőségi 
alapanyagokból készülnek, hogy ezzel a lehető legjobbat nyújtsák: csendes, 
energiatakarékos, kedvenceink számára teljesen biztonságos. 

Cseréljen Plexidorra ha elege van a régi, műanyag, zajos, rosszul 
hőszigetelő, kedvence számára nehezen nyitható mágneses ... kutya- vagy 
macskaajtóból.

www. plexidor.hu
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