
Siccaro - Supreme Pro 

• En hundekåbe som absorberer 
90% af fugten fra hundens pels i 
løbet af bare 15 minutter  

• En hundekåbe, der optager sin 
egen vægt 11 gange  

• En hundekåbe, du kan bruge op 
til 4 gange uden at tørre den i 
mellemtiden  

• En hundekåbe, der er nem at 
bruge. Den sidder godt på 
hunden - også når hunden har 
rystet sig  

• En hundekåbe med antibakteriel 
effekt, som reducerer lugten af våd hund  

• Et produkt fremstillet i naturlige materialer  
• Et dansk-designet produkt  
• En hundekåbe, som kan maskinvaskes og tørretumbles  

Brugervejledning: Åben lynlåsen langs halsstykket og før hundens hoved 
gennem halsåbningen. Træk t-stykket mellem hundens forben og lad 
enderne mødes på ryggen af hunden, hvor der spændes og justeres. Lynlåsen 
kan herefter lynes, så dækkenet slutter tæt om hals og evt. ører. Knap til sidst 
elastikken omkring hvert enkelt bagben. 

For at køle din hund: Gennemblød SupremePro i koldt vand, vrid 
overskydende vand ud af dækkenet og giv hunden den på i 30 min – 1 time. 

Vedligehold: Efter brug hænges SupremePro til tørre. SupremePro kan vaskes 
på 30 grader celsius, og hænges til tørre eller tumbles på lav temperatur. 
Anvend ikke enzym-holdigt vaskepulver. 

Materiale: Yderlag: 88% viskose fra bambus, 12% polyester. 
Inderlag: 85% viskose, 15% polyester. 

Advarsel: Efterlad aldrig SupremePro på en hund med adgang til at svømme 
uden opsyn, da den vil være i risiko for at drukne. 
 



Det tog 1,5 års forskning at finde den perfekte viscose blanding, som kan absorbere 
11 gange sin egen vægt i vand. Supreme Pro hundekåbens underside er lavet af 
dette viscose, hvor der i oversiden er tilføjet økologisk bambus. Bambus har både en 
absorberende og antibakteriel egenskab, og ved at tilføje bambus, afhjælper man 
f.eks. problemet med lugten af våd hund. 

Siccaro Supreme Pro fås i farverne: Granite, Bamboo, Elmwood, Olive og Sand 
I størrelserne: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 


