METIZO DEZIGN AB

Vi är stolta återförsäljare och hos oss kan du boka utprovning av sele och beställa
Metizos produkter för dig och din hund. Sortimentet hittar du på
https://metizodezign.com/
Om du vill ha hjälp med utprovning av sele bokar du det via ”Boka nu” på Facebook eller
skicka ett meddelande till info@vildahildas.se
Metizo Dezign AB är ett svenskt företag som tillverkar selar för hundar. Företaget grundades år
2013 av Carina Lundquist som hade problem med att hitta en sele som passade hennes hund. Hon
valde då att sy en egen. Det tog henne tre år att utveckla en perfekt ergonomisk sele som sedan kom
att kallas för just Metizoselen och som är företagets signaturprodukt. Metizo har inte ett enormt
utbud av olika produkter utan har istället valt att lägga allt fokus på att göra de produkter de har så
bra som möjligt istället. Kvalitet istället för kvantitet är det som gäller för detta företag.
Metizo Dezign AB marknadsför sig med mottot ”Allt för ett bättre hundliv” och de orden
genomsyrar alla deras produkter. Metizos produkter är speciellt utvecklade med genomtänkta idéer
för att vara så bra som möjlighet för din hund och dig. Ingenting i utvecklingen lämnas åt slumpen.
Metizoselen är ergonomiskt anpassad för att ge stor rörelsefrihet och därmed passa din hund så bra
som möjligt. Det är mycket viktigt att selar och halsband är ergonomiska för din hund och inte
belastar och sliter på dess nacke och rygg eftersom dessa är mycket känsliga delar. Samtidigt vill
Metizo inte att selen ska begränsa hundens rörelsefrihet och dessa två egenskaper – ergonomi och
rörelsefrihet – präglar alla företagets produkter.
Metizos produkter finns i olika storlekar för att kunna passa alla sorters hundar. Dessutom kommer
produkterna i flera snygga färger. Det gör det lätt för dig att hitta en sele som både hunden och du
trivs med.
Fördelar med Metizoselen:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomisk
Belastar inte hundens nack- eller ryggkotor
Hunden har fria luftvägar
Hunden har full rörelsefrihet
Justerbara remmar
Reflex i hela selen
Med eller utan handtag
10 olika färger att välja på (Röd, Orange, Gul, Rosa, Lila, Grön, Olivgrön, Turkos, Blå och Svart)
Storlekar från XXXS-XXL (storlekar som passar allt från Chihuahuan till Berner Sennen)
Handsydd och tillverkad i Sverige
Tål maskintvätt i 30 grader
Matcha med Metizos övriga produkter (koppel, halsband, godisväska, spårlina osv.)

