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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 me-
est gekwalificeerde spelers in het gieten and verwerken van kunst-
stOf 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 OplOs-
singen. 

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.
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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. 

terWijl U WAndelt met UW Hond zonder dAt Hij trekt, 
mOnitOrt waw steeds uw wandeling.

UW Hond ziet opeens een kAt!
waw rekt en absOrbeert de trekkrachten

WAW IN RUST

WAW IN WERKING
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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.

Het Voorkomt cerVicAle 
blessUres bij de Hond. 
Met een normale wandellijn 
kunnen bij iedere plotselinge 
ruk dergelijke blessures 
ontstaan.

Het Voorkomt 
VerstUiking of 
disclocAties VAn 
geWricHten bij Uzelf. 
Plotselinge rukken kunnen 
leiden tot pols-, enkel-, 
schouder- en rugklachten.

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!

2.

3.1.

1.

2.

3.
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WORDT ÉÉN MET 
UW TrOUWe viervOeTer
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1. WAW

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

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

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.

WAAROm WAW?

1.

2.

3.
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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”

3.

2.

1.

4.

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

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

Hoge kWAliteit mUsketonHAAk 

pU mAAtlAbels 
Makkelijk de maatkeuze bepalen door 
middel van gekleurde polyurethane tags

1.

2.

3.

4.
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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 

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.

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 

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 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.

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.

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“ ”
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UW HOND KIEST WAW
vOOr PLeZieriGe WANdeLiNGeN
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KiES uW WAW

zWArtgrijs

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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UW HOND MOET ZICH NIET AANpASSEN AAN WAW.... 
heT is WAW die PerFeCT Bij UW hONd MOeT PAsseN!



20

BESCHERMD 
ZOWEL DE HOND 
ALS DE ‘HANDLER’
TEGEN BLESSURES

InOvIKA IDEAPEt DIvISIOn 

Via Cal TreVisana 26/a
31044 MonTebelluna (TV) · iTaly
+39 0423 614404

www.wawpet.it
info@wawpet.it
#wawlovesdog
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GieTerijsTraaT 56
2984 ab ridderkerk · nederland
+31 (0)180-795418

www.eye4pets.com
info@eye4pets.com


