
Helping You 
To Enjoy 
Walking 
Your Dog



Over ons

onze producten 
CannyCo EU biedt een klein assortiment hondenproducten van hoge kwaliteit, 
zoals de beroemde Canny® Collar, zodat het trainen van uw hond zowel 
gemakkelijk als plezierig is. Onze producten zijn allemaal ontwikkeld door 
deskundigen en worden ondersteund door onze ervaring met training & scholing 
op het gebied van hondengedrag. 

met wie we werken 
Wij werken samen met organisaties als The Guide Dogs for the Blind Association 
(Stichting Blindengeleidenhonden) en Ability Dogs Canada om hulp te verlenen 
bij het trainen en herplaatsen van honden, alsmede trainingsgroepen als de 
Association of Pet Dog Trainers (Stichting Professionele Hondentrainers) om hen 
de middelen te verschaffen die zij nodig hebben voor het behalen van zo goed 
mogelijke resultaten. Wij doneren regelmatig aan dierenopvangcentra, goede 
doelen voor honden en lokale trainingsgroepen, om hen te helpen hun 
fantastische werk voort te kunnen zetten. 

wat we willen 
Het voornaamste is dat wij willen wat de meeste eigenaren willen: dat 
hondentraining een eenvoudige en plezierige ervaring is. Door in de juiste 
uitrusting te investeren, kunt u uw trainingsresultaten eerder bereiken, waardoor 
u samen meer tijd heeft voor andere leuke dingen!



“Ik wou jullie nog e-mailen 
om dank u, dank u, dank u 
te zeggen! Jullie halsband is 
de beste ooit en Tag, mijn 
lieve zwarte Labrador van 7 
maanden oud, wandelt al 
sinds dag 1 aan de voet. 
Mijn arm heeft eindelijk terug 
zijn normale lengte!!” 

Canny®Collar



Canny®Collar

Beschikbaar 
in vier 

kleuren

‣ De beste halsband om het trekken aan de lijn door 

uw hond tegen te gaan 

‣ Vriendelijk, veilig en effectief 

‣ Leiden gebeurt achter de kop 

‣ Kruipt niet op in de ogen 

‣ Trekt de kop van uw hond niet naar één kant

Code Canny® Collar Nek maat

CC001 Maat 1 23-28cm

CC002 Maat 2 28-33cm

CC003 Maat 3 33-38cm

CC004 Maat 4 38-43cm

CC005 Maat 5 43-48cm

CC006 Maat 6 48-53cm

CC007 Maat 7 53-58cm

Rood

PaarsBlauw



makkelijk om te doen, eenvoudig te gebruiken 
Hij is net zo gemakkelijk om te doen als zijn gewone halsband. Wij gebruiken een normale 
stalen gesp en sluiting met pin omdat dat veiliger is en een eenvoudige enkele lijn waarmee u 
controle kunt houden over de kop van uw hond. Er zijn geen ingewikkelde instructies, gewoon 
om doen en klaar! 

trainen, niet bedwingen 
Met de Canny® Collar kunt u uw hond trainen om aan een eenvoudige lijn te lopen zonder 
dat hij eraan trekt. Door de sliplijn wanneer gewenst over en van de neus van uw hond te 
schuiven, kunt u hem geleidelijk leren om niet te trekken, zelfs als hij niets op zijn neus voelt. 

meer comfort voor uw hond 
De Canny® Collar is gewoon een normale halsband, met veel vulling zodat hij lekker zit, met 
een enkele lijn van stof (de sliplijn) die over de neus van uw hond gaat. Dit betekent dat hij vrij 
kan ademhalen, zijn bek kan openen en van zijn wandeling kan genieten zoveel als u dat wilt. 
Er is minder materiaal dat het gebruik van zijn bek kan beperken, waardoor hij tevens heel snel 
aan de Canny® Collar kan wennen. 

onze garantie 
Wij geven de oorspronkelijke koper gratis een nieuwe Canny® Collar, zonder vragen, in het 
onwaarschijnlijke geval dat de halsband niet werkt als gevolg van een fabrieksfout of defect 
materiaal. 

  

Waarom zou u een Canny®Collar kiezen?



Canny®Colossus
‣ De beste halsband om het trekken aan de lijn door uw hond tegen te gaan 

‣ Hetzelfde ontwerp als de Canny® Collar 

‣ Speciaal ontwikkeld voor heel grote rassen 

‣ Gesp en fittingen in industriële maten 

‣ Brede halsband met veel vulling en sliplijn voor comfort

Code Kleur Maat Nek maat

COL001 Zwart Canny® Colossus 58-69cm



Canny®Riem

‣ Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de Canny® Collar 

‣ Bijpassende kleuren 

‣ Handgreep en grepen met vulling voor comfort 

‣ Handgreep toont positie voor juist gebruik van Canny® Collar 

‣ Kwaliteitsvol nylon, vulling en clip

Code Kleur Maat

CL201/202/203/213 Zwart/blauw/rood/paars 25mm x 120cm

CL204/205/206/214 Zwart/blauw/rood/paars 15mm x 120cm



Canny®Riem CONNECT

Code Kleur Maat

CL207/208/209/215 Zwart/blauw/rood/paars 25mm x 120cm

CL210/211/212/216 Zwart/blauw/rood/paars 15mm x 120cm

‣ Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de Canny® Collar 

‣ Bijpassende kleuren 

‣ Handgreep en grepen met vulling voor comfort 

‣Maak uw hond veilig vast aan een bepaald punt 

‣ Riem moet niet los om hond vast te maken 

‣ Sterke, vergrendelbare gesp op handgreep



Canny®Terugroeplijn

‣ Veilig en effectief oefenen van terugroepen 

‣ Voorkomt dat uw hond wegrent 

‣ Beklede handvaten en grepen voor comfort 

‣ Veilige clip 

‣ Volledig wasbaar

Code Canny® Terugroeplijn Maat

CRL290 Middelgrotte/grote honden 25mm x 7m

CRL291 Kleine/middelgrotte honden 15mm x 5m



Canny®Terugroeplijn
“Door regelmatig te oefenen 
in het park met de Canny® 
Terugroeplijn duurde het niet 
lang vooraleer mijn snel 
afgeleide Border Collie, 
Radar, meer interesse toonde 
in mij dan in al zijn 
hondenvriendjes in het park. 
Wij hebben zoveel tijd 
besteed aan de training om 
hem te laten terugkomen 
wanneer wij hem roepen en 
daardoor kunnen wij hem nu 
een leven lang vrijheid 
bieden. Bedankt!” 



Samen innoveren
Onze producten verkopen 
In het oog vallend verkooppuntmateriaal voor uw winkelAls onze producten u bevallen en u wilt 
wederverkoper worden, horen wij graag van u.  Wij geloven in het leveren van kwaliteitsproducten voor 
hondentraining aan onze partners, ondersteund door opvallend verkooppuntmateriaal om uw klanten (en 
accountants) tevreden te houden. Wij ontvangen veel verzoeken om informatie van hondeneigenaren die 
heel graag willen weten waar ze Canny®-producten kunnen kopen, dus we zijn altijd op zoek naar 
bedrijven die onze eigen overtuiging van kwaliteitsservice met topproducten delen. 

We verwachten niet dat u onze producten inslaat en er maar het beste van hoopt.  We zijn voortdurend 
bezig met marketing en promotionele activiteiten, zoals handels- en consumentenpers publiciteit, 
tentoonstellingen en gewone aanbiedingen om productbekendheid te genereren en helpen u actief om 
uw bedrijf te laten groeien. 

Wat wij doen voor wederverkopers 
Wanneer u Canny®-producten inkoopt, kunt u tevens gebruik maken van ons scala aan 
verkooppuntmateriaal, met inbegrip van brochures, display units, ‘emoticards’ en een hondenkopmodel 
voor het tonen van de Canny® Collar. Misschien vindt u het ook interessant om te weten dat de verkoop 
van uw producten meehelpt aan het verzamelen van donaties aan dierenopvangcentra over de hele 
wereld, waarmee verwaarloosde huisdieren een nieuwe kans in een nieuw thuis krijgen. 

Neem contact op met ons als u interesse heeft om een verdeler van Canny®-producten te worden: 

  

Euh…dat is allemaal heel goed, maar 
ben je nog van plan om binnenkort met 

mij te gaan wandelen?

CannyCo EU 
Villas de Vernejo 4 
39500 Cabezón de la Sal, Spanje 
Tel: +34 622 408 688 
eu@cannyco.com   
www.cannyco.ue 

mailto:eu@cannyco.com
http://www.cannyco.ue
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