
BEZPEČNE SPOJENÍ           
S VAŠÍM ZVIERACÍM 

MILÁČIKOM
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GOLEYGO
2. GENERÁCIA

Ctený zákazník,  vážený milovník zvierat,

S potešením Vám predstavujeme 
magnetický upevňovací systém GoLeyGo 
2.0 pre psov a kone.

GoLeyGo je skratka pre inovatívny 
magnetický upevňovací systém, ktorý 
vytvára bezpečné spojenie medzi ľuďmi, 
zvieratami a technológiou. S dlhoročným 
know-how v oblasti domácich zvierat a 
jazdeckých potrieb sa nám podarilo 
dosiahnuť perfektné  vzájomné dopĺňanie 
sa faktorov pohody zvierat a komfortu 
užívateľa!

Vďaka jednoduchosti používania, obsluhe 
jednou rukou a spojeniu alebo oddeľovaniu 
dvoch prvkov za pár sekúnd je GoLeyGo 2.0 
jedinečný a inovatívny produkt, ktorý na 
trhu so spojovacími systémami nemá 
obdoby.

Uzáver je vyrobený z vysoko kvalitných 
materiálov a vyniká svojim dizajnom a 
ľahkým použitím.
V spolupráci s robustnými a odolnými 
vodítkami pre psov a kone sme stanovili 
nové štandardy. Sme hrdí, že tieto výrobky s 
kvalitou "Made in Germany" môžeme 
predstaviť na trhu Vetis.

Dúfame, že produkty GoLeyGo 2.0 sa stanú 
neodmysliteľným spojením medzi Vami a 
Vaším domácim miláčikom.

Na nasledujúcich stránkach nájdete viac 
informácií o systéme a prehľad produktov 
ponúkaných našou spoločnosťou.

Prajeme  Vám veľa príjemných chvíľ pri 
listovaní našou GoLeyGo produktovou 
ponukou!

Váš Vetis tím
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CLICK

INOVATÍVNY UZÁVER PRE 
BEZPEČNÉ PREPOJENIE MEDZI 

ĽUĎMI, ZVIERATAMI A 
TECHNOLÓGIOU

GOLEYGO 2.0 
- SILNÉ

SPOJENIE

Polyamidový uzáver zo 
sklenených vlákien s vysoko 

kvalitným feritovým 
magnetom ...

... pripája sa na adaptačný kolík, ktorý sa dá 
ľahko priskrutkovať k používaným 

obojkom / postrojom / ohlávkam ...

... prepojený  s vysokokvalitnými 
a obzvlášť dobre uchopiteľnými 

ľanovými 
a pletenými materiálmi 
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LS M

MOŽNOSTI
PRE PSA A KOŇA

V ponuke v 3 veľkostiach pre psy (S, M) a kone (L), 
tak pre  vodítka v tvare lana ako aj pre ploché vodítka

max.
15 kg

max.
60 kg
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Ovládanie jednou rukou a intuitívne ovládanie pre ešte väčšie pohodlie a bezpečnosť 
pri vodení psov alebo koní

jednoduché, rýchle a 
bezpečné odomknutie 
aj pri plnom zaťažení

o 360° otočná a
výkyvná guľová hlava 

kovového kolíka 

samostatné spojenie 
magnetického 

uzáveru s kovovým 
kolíkom

JEDNODUCHÝ A BEZPEČNÝ 
PRINCÍP

CLICK
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PRODUKTOVÁ
PONUKA
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GoLeyGo 2.0 vodítko 
ploché

vrátane 
adaptačného
kolíka

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Veľkosť Hmotnosť €

87000 čierna 140 - 200 cm 10 mm S max. 15 kg  29,99
87001 červená 140 - 200 cm 10 mm S max. 15 kg  29,99 
87002 hnedá 140 - 200 cm 10 mm S max. 15 kg  29,99 
87003 čierna 140 - 200 cm 20 mm M max. 60 kg  29,99 
87004 červená 140 - 200 cm 20 mm M max. 60 kg  29,99 
87005 hnedá 140 - 200 cm 20 mm M max. 60 kg  29,99 

• so zatváracím systémom GoLeyGo 2.0 pre bezpečné a
rýchle vodenie

• vrátane  adaptačného kolíka pre použitie s vaším
obľúbeným obojkom / postrojom

• kvalitný, odolný a dvojfarebný nylonový remienok
• popruh na zápästie z mäkkého syntetického materiálu

pre pohodlné držanie
• plynulo nastaviteľný popruh
• odpudzuje vodu a špinu
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GoLeyGo 2.0 vodítko
reflexné

Výr. č. Dĺžka Šírka Veľkosť Hmotnosť €

87006 140 - 200 cm 10 mm S max. 15 kg 34,99
87007 140 - 200 cm 20 mm M max. 60 kg 34,99 

vrátane 
adaptačného
kolíka

• so zatváracím systémom GoLeyGo 2.0 pre bezpečné a rýchle
vodenie

• vrátane  adaptačného kolíka pre použitie s vaším obľúbeným
obojkom / postrojom

• kvalitný nylonový remienok s vysoko reflexným lemovaním
• popruh na zápästie z mäkkého syntetického materiálu pre

pohodlné držanie
• plynulo nastaviteľný popruh
• odpudzuje vodu a špinu

GOLEYGO 2.0 - 
BEZPEČNÉ 
SPOJENIE
 AJ V TME

Reflexné
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vrátane 
adaptačného
kolíka

GoLeyGo 2.0 vodítko
lano

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Veľkosť Hmotnosť €

87008 čierna 140 - 200 cm 8 mm S max. 15 kg  34,99
87009 červená 140 - 200 cm 8 mm S max. 15 kg 34,99 
87010 hnedá 140 - 200 cm 8 mm S max. 15 kg 34,99 
87011 čierna 140 - 200 cm 12 mm M max. 60 kg 34,99 
87012 červená 140 - 200 cm 12 mm M max. 60 kg 34,99 
87013 hnedá 140 - 200 cm 12 mm M max. 60 kg 34,99 

• so zatváracím systémom GoLeyGo 2.0 pre bezpečné a
rýchle vodenie

• vrátane  adaptačného kolíka pre použitie s vaším
obľúbeným obojkom / postrojom

• extrémne robustné vodítko vo forme lana s reflexnými
aplikáciami je ideálne pre vonkajšie športové aktivity

• mäkká nylonová tkanina príjemná na dotyk
• plynulo nastaviteľné lano
• odpudzuje vodu a špinu
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GoLeyGo 2.0 vodítko 
Vegas 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Veľkosť Hmotnosť €

87014 čierna 105 - 165 cm 10 mm S max. 15 kg  39,99
87015 hnedá 105 - 165 cm 10 mm S max. 15 kg  39,99 
87016 čierna 105 - 165 cm 20 mm M max. 60 kg  39,99 
87017 hnedá 105 - 165 cm 20 mm M max. 60 kg  39,99 

vrátane 
adaptačného 
kolíka

• so zatváracím systémom GoLeyGo 2.0 pre bezpečné a 
rýchle vodenie

• vrátane  adaptačného kolíka pre použitie s vaším 
obľúbeným obojkom / postrojom

• vyrobené z vysoko kvalitnej, trvanlivej hovädzej kože
• so zapletanou slučkou na ruky
• plynulo nastaviteľná dĺžka

GOLEYGO 2.0 - 
PRAVÁ KOŽA 

ŠTÝLOVÉ
A ELEGANTNÉ

Pravá
koža
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FAREBNE ZLADENÝ 
OBOJOK K VÁŠMU 

GOLEYGO 2.0 
VODÍTKU

GoLeyGo 2.0 Súprava vodítko + obojok
ploché

Výr. č.. Farba Obvod krku Dĺžka Šírka  Veľkosť Hmotnosť €

87018 čierna 29 - 45 cm 140 - 200 cm 10 mm S max. 15 kg  39,99
87019 červená 29 - 45 cm 140 - 200 cm 10 mm S max. 15 kg  39,99
87020 hnedá 29 - 45 cm 140 - 200 cm 10 mm S max. 15 kg  39,99 
87021 čierna 40 - 65 cm 140 - 200 cm 20 mm M max. 60 kg  39,99 
87022 červená 40 - 65 cm 140 - 200 cm 20 mm M max. 60 kg  39,99 
87023 hnedá 40 - 65 cm 140 - 200 cm 20 mm M max. 60 kg  39,99 

• so zatváracím systémom GoLeyGo 2.0 pre bezpečné
a rýchle vodenie

• vrátane  adaptačného kolíka pre použitie s vaším
obľúbeným obojkom / postrojom

• kvalitný, odolný a dvojfarebný nylonový remienok
• popruh na zápästie z mäkkého syntetického

materiálu pre pohodlné držanie
• plynulo nastaviteľné vodítko i obojok
• odpudzuje vodu a špinu

vrátane 
adaptačného 
kolíka



12

Adaptačné kolíky pre obojky a postroje 
• adaptačné   kolíky pre použitie s vaším obľúbeným obojkom / postrojom
• jednoduché priskrutkovanie na kovový krúžok  - a obojok / postroj je 

vybavený pre nový GoLeyGo 2.0 uzáver

Krúžok nie je súčasťou dodávky! 

Výr. č. Veľkosť Hmotnosť Obsah €

87024 S max. 15 kg 2  12,99
87025 M max. 60 kg 2  12,99 

ADAPTAČNÉ KOLÍKY
PRE OBOJKY, POSTROJE A OHLÁVKY

Adaptačný kolík pre ohlávku 
• adaptačné   kolíky pre použitie s vašou obľúbenou ohlávkou
• jednoduché priskrutkovanie na kovový krúžok  - a ohlávka 

je vybavená pre nový GoLeyGo 2.0 uzáver, pre krúžky s 
hrúbkou drôtu max 6 mm

Výr. č. Veľkosť Obsah €

3221394 L 2  12,99 

pre 
koňa

pre 
psa
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vrátane 
adaptačného 
kolíka

GoLeyGo 2.0 vodítko 
s adaptačným kolíkom

Výr. č. Farba Dĺžka Ø €

3221355 čierna 200 cm 16 mm 26,99
3221356 modrá 200 cm 16 mm 26,99
3221357 červená 200 cm 16 mm 26,99

• so zatváracím systémom GoLeyGo 2.0 pre bezpečné a rýchle vodenie
• vrátane  adaptačného kolíka pre použitie s vašou používanou ohlávkou
• dobre uchopiteľné vodítko vyrobené z prepletaného polypropylénu

odolného proti roztrhnutiu
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Ohlávka 
pre GoLeyGo 2.0-Systém 

Výr. č. Farba Veľkosť €

3221376 čierna / fuchsiová 00  24,99
3221377 čierna / fuchsiová 0  24,99 
3221378 čierna / fuchsiová 1  24,99 
3221379 čierna / fuchsiová 2  24,99 
3221380 čierna / fuchsiová 3  24,99 
3221381 čierna / fuchsiová 4  24,99 
3221382 modrá / karamelová 00  24,99 
3221383 modrá / karamelová 0  24,99 
3221384 modrá / karamelová 1  24,99 

vrátane 
adaptačného 
kolíka

• prepracovaná ohlávka s mnohými detailami vyrobená z vysoko
kvalitných materiálov

• s farebne zladenými kovovými dielmi
• mäkká podšívka so syntetickým kaučukom šetrným k pokožke
• optimálne nastaviteľné prostredníctvom pracky na krku a na

nosovom remienku
• krásne farby ladiace s vodítkami s uzáverom GoLeyGo 2.0
• vybavená adaptačným kolíkom GoLeyGo 2.0

Výr. č. Farba Veľkosť €

3221385 modrá / karamelová 2  24,99
3221386 modrá / karamelová 3  24,99 
3221387 modrá / karamelová 4  24,99 
3221388 hnedá / svetlo modrá 00  24,99 
3221389 hnedá / svetlo modrá 0  24,99 
3221390 hnedá / svetlo modrá 1  24,99 
3221391 hnedá / svetlo modrá 2  24,99 
3221392 hnedá / svetlo modrá 3  24,99 
3221393 hnedá / svetlo modrá 4  24,99 

PREROBTE SVOJU 
OBĽÚBENÚ OHLÁVKU 

NA GOLEYGO 2.0-
OHLÁVKU
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Adaptačný kolík nie je súčasťou dodávky! 

GoLeyGo 2.0 vodítko 

Výr. č. Farba Dĺžka Ø €

3221352 čierna / fuchsiová 200 cm 16 mm  21,99
3221353 modrá / karamelová 200 cm 16 mm  21,99
3221354 modrá / svetlo modrá 200 cm 16 mm  21,99

• s uzatváracím systémom GoLeyGo 2.0 prebezpečné a rýchle 
pripojenie

• šikovné vodítko vyrobené z prepletaného polypropylénu 
odolného voči roztrhnutiu

• adaptačný kolík # 3221394 sa dá objednať samostatne

FAREBNE ZLADENÁ K 
VÁŠMU G OLEYGO 2.0 

VODÍTKU



VETIS, Kráľovičove Kračany 91, 930 03, tel. 031 551 41 12, www.vetis.sk
Spoločnosť  MVDR. Peter Pongrácz VETIS si vyhradzuje právo úpravy cien uvedených v katalógu.




