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WAW is vrijheid!
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“

Onze beste vriend is van nature niet voorbereid op de wandellijn,
het is een geforceerde oplossing welke irritaties en blessures kan opleveren.
Om deze reden geloofde ik in WAW en heb ik in dit project geinvesteerd,
om zodoende meer comfort en welzijn te bieden aan onze TROUWE VIERVOETER.

CEO Stefano Gajo
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HET BEDRIJF
Inovika is voortgekomen uit een fusie van twee bedrijven uit twee
verschillende bedrijfssegmenten EN met verschillende ervaringen.
De ‘synergy’ is de sleutel tot het succes: de groep is een van de meest gekwalificeerde spelers in het gieten and verwerken van kunststof materialen.
Ideapet Division is GERICHT OP DE verzorging, de gezondheid en het
welzijn van de huisdieren. Het doel is om de kwaliteit van het leven
van het huisdier en de eigenaar te verbeteren met innovatieve oplossingen.
Deze afdeling concentreert zich specifiek op WAW, het exclusieve
(SCHOK)dempsysteem wat een ‘must have’ is voor iedere wandeling
met de hond.
Bij Ideapet werken er vandaag de dag professionals, die hun sterke
gevoel van liefde, loyaliteit en respect voor huisdieren omzetten
naar een gepassioneerde bedrijfs missie.
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EEN ECHTE PASSIE
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WAW is het innovatieve anti-schok systeem
ontworpen om prettig te wandelen met onze TROUWE VIERVOETERS.
Het absorbeert de klappen tijdens trek gedrag en maakt het wandelen
met de hond weer tot een aangenaam en ontspannen moment.

6

BESCHERMD
ZOWEL DE HOND
ALS DE ‘HANDLER’
TEGEN BLESSURES

HET ABSORBEERT DE TREKKRACHTEN
EN MAAKT DE WANDELING MET DE HOND WEER PRETTIG
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HOE WERKT WAW?
Het werkt simpel: Trekt uw hond hard? WAW start onmiddelijk
met uitrekken, terwijl het in het begin een kleine weerstand biedt.
De weerstand past zich proportioneel aan op de intensiteit van
de trekkracht en de duur er van. Uit de testen die door experts
zijn gedaan blijkt dat WAW 40% van de trekkracht vermindert en
absorbeert.

WAW IN RUST
Terwijl u wandelt met uw hond zonder dat hij trekt,
monitort WAW steeds uw wandeling.

WAW IN WERKING
Uw hond ziet opeens een kat!
WAW rekt en absorbeert de trekkrachten
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WAW ABSORBEERT EN REDUCEERT
DE TREKKRACHT VAN UW HOND TOT 40%
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Wat zijn de voordelen?
Een hond heeft een hoge pijngrens. Het terugtrekken van een
aangelijnde hond of wanneer een hond plotseling aan de lijn uitvalt
kan leiden tot al dan niet opvallende blessures, in sommige gevallen
zelfs tot pijnlijke, permanente blessures.
WAW helpt dit probleem op te lossen door te zorgen voor een
progressieve weerstand ‘soft-release’: geleidelijk wordt de
energie geabsorbeert die wordt opgewekt door het trekken en
voorkomt plotselinge terugslag.

1.

Het voorkomt cervicale
blessures bij de hond.
Met een normale wandellijn
kunnen bij iedere plotselinge
ruk dergelijke blessures
ontstaan.

2.

Het voorkomt
verstuiking of
disclocaties van
gewrichten bij uzelf.
Plotselinge rukken kunnen
leiden tot pols-, enkel-,
schouder- en rugklachten.

3.

Het beschermt puppies
tijdens de groei
Het gestel van het hondje is
immers nog steeds zwak en in
deze fase kunnen wandelingen
vrij onstuimig zijn!
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2.

1.

3.

WORDT ÉÉN MET
UW TROUWE VIERVOETER
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Waarom WAW?
1. WAW

1.

WAW garandeert bij het trekken een progressieve
‘soft release’: elke keer als de hond trekt, verlengt
WAW de lijn zeer geleidelijk. Wanneer de spanning
weer van de wanddelijn afgaat, gaat WAW langzaam terug naar
zijn oorspronkelijke positie. Daardoor zullen de hond en U als
begeleider altijd de juiste houding houden en worden wandelingen
weer relaxed en veilig voor beide.

2. Gewone wandellijnen

2.

Bij de gewone lijnen is de stijfheid het grootste probleem. Het
ontbreken van schokdemping kan bij de hond en honden geleider
potentiele blessures opleveren en de veiligheid bedreigen.

3. Elastieken of veren

3.

Met dit type wandellijnen is de extreme elasticiteit het grote
probleem. Na een plotselinge en felle ruk kan de controle over de
hond worden verloren, met de gevolgen van dien.
Gedurende de werking kunnen wandellijnen, veren en elastieken een
zogenaamde “Pendulum Effect” bij de hond veroorzaken, wat extreme
risico’s met zich mee brengt voor het cervicale segment.
WAW, daarintegen, houd het dier en de eigenaar in een natuurlijke
positie. Daardoor blijft de hond vrij lopen alsof HIJ VRIJ wandelt.
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HET ZORGT ER VOOR DAT ZOWEL DE HOND
ALS UZELF IN DE JUISTE HOUDING BLIJVEN
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MATERIALEN VAN HOGE KWALITEIT
WAW wordt gemaakt in Italië met uitsluitend kwalitatieve top
materialen en grote aandacht voor details
Alle WAW’s zijn in alle maten getest op duurzaamheid. Met meer dan
100.000 treksimulaties is de conclusie dat WAW 2 tot 4 keer sterker
is dan een hond op basis van zijn gewicht .... dus maakt u zich geen
zorgen als uw hond zich als een leeuw gedraagt.
WAW is geproduceerd met kwalitatief hoogwaardige materialen
en Italiaanse technologie en design.
Attractieve kenmerken en kleuren, samen met de keuze van de beste
materialen, maakt WAW niet alleen een nuttig hulpmiddel voor de
wandelingen met uw hond, maar ook een abolute “must have”

2.

1.

gepatenteerd KERN
De kern is een gepattenteerd onderdeel
en is gemaakt van wasbare en geurloze
polyurthaan.

2.

HET VEILIGHEIDSBAND
Veiligheidsband, anti-UV behandeld,
waterbestendig en genaaid met een
specifiek garen, welke in hoge mate
bestand is tegen trekken en extreme
weersomstandigheden.

3.

Hoge kwaliteit musketonhaak

4.

PU MAATLABELS
Makkelijk de maatkeuze bepalen door
middel van gekleurde polyurethane tags
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4.

1.

3.

ITALIAANSE KWALITEIT, TECHNOLOGIE EN DESIGN
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OVER WAW
Raffaella B. WAW geeft de perfecte
controle over de hond tijdens de wandeling;
het voorkomt een fiks deel van de krachten,
welke ontstaat tijdens een plotselinge
ruk door onverwachte bewegingen van
het dier. Ook blijkt dat er minder spanning
komt op de schouder, de elleboog, de pols
en onderrug van de honden eigenaar. Een
goede opvoeding, met het juiste gebruik van
de wandellijn, gecombineerd met WAW, zal de
wandelingen met de hond prettiger maken,
alsmede bijdragen aan het comfort en
welzijn van de hond en de honden eigenaar.
Matteo F. Als de hond niet heeft geleerd
om naast de honden eigenaar te lopen, zal
het moeilijk worden om de trekbewegingen
van het dier onder controle te krijgen.
WAW biedt hulp bij het geven van de juiste
vrijheid aan de hond, zelfs bij sterke
trekbewegingen. Dit stimuleert het dier op
een positieve manier. Ik heb ook positieve

“
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aspecten gezien tijdens de correctie
oefeningen. De hond krijgt zowel psychisch
als fysiek geen last door het absorberen
van de trekkracht en de begeleiding van
de hond gaat makkelijker en zonder enige
energie. De controle over al deze factoren
helpt de relatie tussen hond en honden
eigenaar te verbeteren. Uiteindelijk is
het niet verrassend, dat het zal leiden
tot vermindering van stress tijdens de
wandelingen en hierdoor de relatie zal
tussen hond en eigenaar verbeteren.

om niet meer te trekken en tegelijkertijd
absorbeert het de trekkracht. Dit zonder
enige vorm van psychische of fysieke
aandoeningen tot gevolg.

Mijn naam is Michele D.M. en ik ben een
professionele hondentrainer. Ik gebruik
WAW inmiddels 2 maanden voor de labrador
die ik op het moment aan het trainen ben.
Ik vind dit hulpmiddel erg prettig. Dankzij
de rubberen demper, geplaatst voor de
musketonhaak, kan ik de hond precies de
“vrijheid” geven die nodig is als deze aan de
lijn trekt. Deze “vrijheid” stimuleert de hond

Mijn naam is Tiziano D., ik ben een
hondeneigenaar en gebruik WAW nu al een
tijdje. Ik vond het product direct uitstekend!
Mijn hond reageert beter op de wandellijn
zonder plotseling trekken. Beetje bij beetje
krijg je meer controle op de spanning. Het
heeft ook een stevig versterkte rug. Ik
ben heel bij met WAW en ik zal het blijven
gebruiken.

Mijn naam is Fabio L. en ik gebruik WAW nu
al enige tijd. Ik ben positief verrast omdat
de speciale rubberen kern plotselinge
trekbewegingen opvangt wanneer deze
wordt aangetrokken. Het voorkomt, elke
vorm van psychische en fysieke trauma’s bij
het trainen van de hond.

Nooit meer zonder WAW!
Ik kan eindelijk met mijn hond wandelen zonder pijn in mijn schouder te krijgen
en het is ook erg behulpzaam geweest voor de hond, fysiek gezien.
Mario Gallina

”

UW HOND KIEST WAW
VOOR PLEZIERIGE WANDELINGEN
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Kies uw WAW
grijs

XXS
XS
S
M
WAW is beschikbaar in
7 maten en past bij elk
hondenras ongeacht
de kracht, het gewicht
of het karakter.
Het kan bij zowel
halsbanden als tuigen
worden gebruikt.
Het belangrijkste is dat
u de juiste maatkeuze
maakt.
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L
XL
XXL

zwart

Uw hond moet zich niet aanpassen aan WAW....
Het is WAW dIE perfect bij uw hond moet passen!
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CRISTINA ZIZOLA / crizizola@gmail.com
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Inovika IdeaPet division

www.wawpet.it
info@wawpet.it
#wawlovesdog

20

Gieterijstraat 56
2984 AB Ridderkerk · Nederland
+31 (0)180-795418
www.eye4pets.com
info@eye4pets.com
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Via Cal Trevisana 26/A
31044 Montebelluna (TV) · Italy
+39 0423 614404

