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Besto hondenzwemvest Standaard 
Dit zwemvest is speciaal ontworpen voor veiligheid van uw trouwe viervoeter. 

Voor de duur van zijn verblijf op of op het water, zal uw hond goed zichtbaar 

zijn dankzij de stof met hoge zichtbaarheid die wordt gebruikt in het ontwerp 

van dit speciale hondenvest. Het vest bestaat uit een hoes gevuld met lichte 

PE-schuimvulling en is voorzien van dubbele ventrale riemen en een enkele 

riem met gespen die zowel gemakkelijk te verstellen als te sluiten zijn. Het vest 

zal op geen enkele manier de bewegingsvrijheid van uw hond verminderen. De 

D-vormige ringen aan de bovenkant van de kap zorgen voor een gemakkelijke 

bevestiging van een riem. Een sterke reddingslijn bevestigd aan de bovenkant 

van het vest, maakt het gemakkelijk om het dier (snel) uit het water te trekken. 

Extra voordeel: het vest beschermt uw hond ook tegen kou op of aan het water. 

 
 

 

Maat vest Artikelnummer Gewicht hond 

Extra small RE32004 0 – 4 kg 
Small RE32005 4 – 8 kg 
Medium RE32006 8 – 15 kg 
Large RE32008 15 – 40 kg 
Extra large RE32010 40+ kg 
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Maat XS    0-4 kg  Maat M 

Maat S      4-8 kg   

 

 

 

ca. 0-8 kg. 
Cairn terrier, Tax, Palillon, West highland 
white terrier, Dwergschnauzer, 
Chihuahua, Yorkshire terrier, Cavalier King 
Charles spaniel, Dwergpoedel, Katten 

 

ca. 8-15 kg. 
Cocker spaniel, Schnauzer, Poedel, Whippet, 
Bullterrier, Beagle, Basset 

 

Maat L  Maat XL 
   

 

 

 

ca. 15-40 kg. 
Herdershond, Dobermann, Boxer, Collie, 
Retriever, Setter, Grote poedel, Springer 
spaniel, Airedale terrier, Hamilton stövare 

 40+ kg. 
St. Bernhard, Newfoundland, Grand Danois, 
Ierse wolfhound, Mastiff, Sennenhund, 
Leonberger 

 

Eigenschappen hondenzwemvest 

➢ Grijplijn op rug 

➢ Sterke D-ring om de hondenriem aan te bevestigen 

➢ Gemakkelijk te verstellen banden en sluitingen 

➢ Beschermt tegen de kou 

 

Drijfvermogen: gesloten P.E. schuim 

Buitenstof: High visibility polyester 
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