
Groomers Helper® jest rewolucyjnym systemem 
bezpieczeństwa i pozycjonowania dla zwierząt 
rozwiniętym, aby pielęgnacja mogła stać się łatwiejsza i 
bardziej dochodowa. 

ZALETY:
• Zmniejsza pole zagrożenia ugryzieniem o 90%.
• Powstrzymuje psa przed obracaniem się i siadaniem.
• Poprzez ograniczenie konieczności siłowania się z 

psem, redukuje zmęczenie osoby pielęgnującej.
• Zapobiega napieraniu pętli do pielęgnacji na krtań 

psa.
• Pielęgnuj większą liczbę psów dziennie (patrz 

zestawienie poniżej).
• Jedna osoba, bez pomocy asystenta może obcinać 

psie pazury.

ELEMENTY:
A Uchwyt Groomers Helper®
 • Klasyczny (na zdjęciu) lub Podstawowy
B  Uwięź
C Pętla bezpieczeństwa
D Uchwyt
 • Dostępny w czterech rozmiarach
E Mini ramię 1,9 cm x 61 cm
F Ramię pielęgnacyjne ze stali nierdzewnej 2,5 cm x 122 

cm x 43 cm
G Piankowe ochraniacze
  • 2,5 cm i 1,9 cm dostępne w zestawach Profesjonal-

nym i Ulepszającym. 

UWAGA: Piankowy ochraniacz  pod psem jest 
owinięty wokół drugiej pętli bezpieczeństwa. Ta 
pętla może zostać zapięta również wokół psa dla 
jeszcze bezpieczniejszej pielęgnacji. 

Aby zobaczyć klipy video 
przedstawiające Groomers Help-
er®, zeskanuj kod QR lub przejdź 
do www.GroomersHelper.com/
info/informational-video/

Pielęgnuj szybciej, łatwiej i bezpieczniej.

GROOMERS HELPER® JEST TEGO WART...
Jest to inwestycja, która będzie płaciła sama za siebie, ponieważ  Groomers Helper® 
utrzymuje psa w jednej pozycji, tak że osoba pielęgnująca nie musi spędzać połowy czasu 
na jej nieustannym poprawianiu. Pozwala to jej na lepszą i szybszą pracę. Dzięki skróceniu 
pracy z jednym psem, osoba pielęgnująca może zająć się większą ilością psów..

DODATKOWY PRZYCHÓD NA ROK
 Opłata 1 dodatkowy  pies 2 dodatkowe psy 3 dodatkowe psy
 /pies /rok. /rok /rok
 40 USD 10,400 USD / rok 20,800 USD / rok 31,200 USD / rok
 45 USD 11,700 USD / rok 23,400 USD / rok 35,100 USD / rok
 50 USD 13,000 USD / rok 26,000 USD / rok 39,000 USD / rok

Jeśli osoba pielęgnująca mogłaby oporządzać tylko jednego psa dziennie więcej,  koszt 
zakupu Groomers Helper® zwróciłby się już w kilka dni. Zwrot z inwestycji może być 
liczony w tysiącach dolarów rocznie.



ZESTAW STARTOWY

1 stand. uchwyt 2,5 cm - rozwiera się 
do 4,4 cm

ULEPSZENIE ZESTAW PROFESJONALNY

Zestaw ten jest zaprojektowany tak, aby dać 
Tobie maksymalną kontrolę głowy. Powstrzyma 
psy ze skłonnością do gryzienia, opuszczania 
głowy i obracania się. Uchwyt będzie pasował 
do ramion pielęgnacyjnych od 1,3 cm do 7,5 cm. 
Możesz dokupić później zestaw Ulepszający, aby 
uzyskać wszystkie zalety zestawu Profesjonal-
nego. Zawiera:
1  Klasyczny uchwyt Groomers Helper®
1  Uwięź
1  Pętlę bezpieczeństwa
1 Film instruktarzowy
 
   
GH-ST 124,95 USD 

Ulepszenie połączone z zestawem 
Początkowym odpowiada zestawowi Pro-
fesjonalnemu. Pozwoli ono na korzystanie z 
funkcji no-sit, tri-sit i tie-out. Może ono być też 
wykorzystane jako dwa zestawy Początkowe na 
dwóch stołach. Zawiera:
1  Klasyczny uchwyt Groomers Helper®
1  Uwięź
1  Pętlę bezpieczeństwa
2  Uchwyty  (rozmiary poniżej)
2  Mini ramiona
1 Film instruktarzowy 

GH-PRO-UP, uchwyt standardowy 199,95 USD 
GH-PRO-UP-UC, uchwyt uniwersalny 249,95 USD 
 

Zestaw Profesjonalny jest ostatecznym sys-
temem bezpieczeństwa i pozycjonowania 
uwielbianym przez osoby zajmujące się 
pielęgnowaniem psów. Zawiera wszyst-
kie elementy z zestawu Początkującego i 
Ulepszającego. Zawiera:
2  Klasyczne uchwyt Groomers Helper®
2  Uwięzi
2  Pętle bezpieczeństwa
2  Uchwyty (rozmiary poniżej)
2   Mini ramiona
1 Film instruktarzowy
   
GH-PRO, uchwyt standardowy 324,95 USD  
GH-PRO-UC, uchwyt uniwersalny 374,95 USD 

Pętla bezpieczeństwa* 
Błyskawiczne zamknięcie 

zabezpiecza pętlę, klamra szybkiego 
uwolnienia zapewnia bezpieczeństwo, a obszyty  
D-Ring łączy z Groomers Helper®.®

   
Pętla GH-LOOP-58 16 mm 14,95 USD 
Pętla GH-LOOP-38 9,5 mm 11,95 USD 

Przedłuż pętlę*
Wszystko w jednym, połączenie 
pętli bezpieczeństwa i 

przedłużacza, które eliminuje 
konieczność zakupu dwóch osobnych 

elementów.
   
GH-LA-WL  19,95 USD 

Zestaw do naprawy uwięzi*
Zestaw do naprawy uwięzi zawiera 
zapasową uwięź do Groomers Help-
er®, która może zostać wymieniona 
z łatwością z wykorzystaniem za-

wartego klucza sześciokątnego.
   
GH-TRK 9,95 USD 

Przedłużacz pętli*
Przedłużacz pętli jest mocowany 
do ramienia pielęgnacyjnego i pętli 
bezpieczeństwa pozwalając utrzymać 

ramię pielęgnacyjne na maksymalnej 
wysokości. Przedłużacz pętli może być łatwo dosto-
sowany do rozmiaru pielęgnowanego psa. Posiada 
również zatrzask bezpieczeństwa na wypadek paniki 
pozwalający na natychmiastowe uwolnienie.
  
GH-LA  14,95 USD 

Ramię ze stali nierdz. Groomers Helper®   
Wykonane w 100% ze stali nierdzewnej ra-
mie pielęgnacyjne zapewnia dożywotnie 
użytkowanie. Pamiętaj o zamówieniu 
właściwego uchwytu, aby przymocować je do 
stołu.  
GH-1A (122 cm x 43 cm x 2,5 cm) 83,33 USD
34ARM (107 cm x 43 cm x 1,9 cm) 74,95 USD

Statyw suszarki Groomers Helper®
Ten wygodny statyw suszarki jest mo-

cowany do prętów bocznych Twojego sys-
temu Groomers Helper®. Utrzymuje suszarkę 
ręczną albo rurową w miejscu pozostawiając 
swobodne ręce. Jeśli nie posiadasz zestawu 
Ulepszającego lub Profesjonalnego kup 
statyw suszarki kompletny. Sprawdź rozmi-

ar w sekcji z uchwytami.
   
GH-DH sam statyw suszarki 49,95 USD 
GH-DHC komplet ze stand. uchwytem 89,95 USD 
GH-DHC-UC komplet z uniw. uchwytem 99,95 USD 

Zatrzask bezpieczeństwa
Zatrzask bezpieczeństwa na wypadek 
paniki stanowi bezpieczne mocow-

anie do ramienia pielęgnacyjnego, które może 
zostać błyskawicznie zwolnione zapewniając 
bezpieczeństwo psa.
   
GH-PS  9,95 USD 

Uchwyty
Dostępne w czterech rozmiarach. Standardowy i 
uniwersalny uchwyt 2,5 cm posiadają rdzeń ze stali 
nierdzewnej, rygle zabezpieczające uchwyt, stalową 
obręcz sprężynową niepozwalającą na przewrócenie 
ramienia oraz żelową podkładkę chroniącą stół. 
Uchwyt uniwersalny 1,9 cm jest wykonany ze stali, a 
standardowy 1,9 cm z litego aluminium. 
   
GH-LSC02 ramię 2,5 cm, stand. uchwyt 83,33 USD 
GH-LSC03 ramię 2,5 cm uniw. uchwyt 88,33 USD 
GH-SC01   ramię 1,9 cm uniw. uchwy 39,95 USD 
GH-CLP      ramię 1,9 cm stand. uchwyt 24,95 USD 

1 uniw. uchwyt 2,5 cm - rozwiera się 
do 8,8 cm

 1 uniw uchwyt 1,9 cm (lity) - rozwiera się 
do 3,1 cm

1 uniw. uchwyt 1,9 cm - rozwiera się 
do 8,8 cm

Zestaw akcesoriów
Zawiera elementy, które rozszerzą i 
utrzymają Twój zestaw Profesjonalny, 
włączając w to statyw suszarki.
   
GH-AK  99,95 USD

*Wszystkie pętle i uwięzi są dostępne w kolorach: czarnym, fioletowym i różowym.

Mini zestaw akcesoriów
Zawiera elementy, które 
rozszerzą i utrzymają Twój zestaw 
Profesjonalny lub Początkujący.

   
GH-MAK  49,95 USD
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Helper®
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ESSENTIAL™ POCZĄTKUJĄCY ESSENTIAL™ ULEPSZAJĄCY ESSENTIAL™ PROFESJONALNY

Zestaw ten jest zaprojektowany tak, aby dać Tobie 
maksymalną kontrolę głowy. Powstrzyma psy ze 
skłonnością do gryzienia, opuszczania głowy i 
obracania się. Możesz dokupić później zestaw 
Essential™ Ulepszający, aby uzyskać wszystkie 
zalety zestawu Essential™  Profesjonalnego.
Zawiera:
1  Uchwyt Essential™ 
1  Uwięź Essential™ 
1  Pętlę bezpieczeństwa
1 Film instruktarzowy
  
E-ST 49, 95 USD

Ulepszenie Essential™ połączone z zestawem 
Essential™ Początkowym odpowiada zestawowi 
Essential™ Profesjonalnemu. Pozwoli ono na 
korzystanie z funkcji no-sit, tri-sit i tie-out. Może 
ono być też wykorzystane jako dwa zestawy 
Essential™ Początkowe na dwóch stołach.
Zawiera:
1  Uchwyt Essential™
1  Uwięź Essential™
2  Uchwyty (rozmiary poniżej)
2  Mini ramiona
1  Pętlę na brzuch 48,5 cm
1 Film instruktarzowy
  
E-UP-STD, standardowy uchwyt 124,95 USD
E-UP-UNI, uniwersalny uchwyt 154,95 USD 
 

Zestaw Profesjonalny jest ostatecznym 
systemem bezpieczeństwa i pozycjonowania 
dla psów poniżej 20 kg. Zawiera wszystkie 
elementy z zestawu Essential™ Początkującego i 
Essential™ Ulepszającego. Zawiera:
2  Uchwyty Groomers Helper® Essential™ 
2  Uwięzi Essential™
1  Pętlę bezpieczeństwa
2  Uchwyty (rozmiary poniżej)
2  Mini ramiona
1  Pętlę na brzuch 48,5 cm
1 Film instruktarzowy
   
E-PRO-STD, standardowy uchwyt 174,95 USD
E-PRO-UN, uniwersalny uchwyt 204,95 USD

ESSENTIAL™ POCZĄTKUJĄCY  COMBO 
Essential™ Początkujący Combo 
zawiera wszystkie elementy do 
zamocowania do Twojego stołu 
jakie potrzebujesz, aby zacząć 
łatwiejsze i bardziej dochodowe 
pielęgnowanie. Zawiera:
• Zestaw Essential™ Początkujący
• Uchwyt do zamocowania do stołu
• Ramię pielęgnacyjne ze stali 

nierdzewnej
  
E-SC34-STD stand. uchwyt 1,9 cm, ramię 107 cm 149,95 USD
E-SC34-UNI uniwer. uchwyt 1,9 cm, ramię 107 cm 164,95 USD
E-SC1-STD  stand. uchwyt 2,5 cm, ramię 122 cm 199,95 USD
E-SC1-UNI  uniw. uchwyt 2,5 cm, ramię 122 cm 205,95 USD

ESSENTIAL™ PROFESJONALNY COMBO
Essential™ Profesjonalny Combo  
zawiera wszystkie elementy do 

zamocowania do Twojego 
stołu jakie potrzebujesz, 
zapewniając w pełni 

profesjonalną pielęgnację 
psów do 20 kg. Zawiera:

• Zestaw Essential™ Profesjonalny
• Uchwyt do zamocowania do stołu i ramię 

pielęgnacyjne ze stali nierdzewnej
  
E-PC34-STD stand. uchwyt 1,9 cm, ramię 107 cm 274,95 USD
E-PC34-UNI uniwer. uchwyt 1,9 cm , ramię 107 cm 319,95 USD
E-PC1-STD  stand. uchwyt 2,5 cm,  ramię 122 cm 324,95 USD
E-PC1-UNI   uniwer. uchwyt 2,5 cm, ramię 122 cm 359,95 USD

Porównanie cenowe Groomers Helper® Klasycznego i NOWEJ linii produk-
tów Essential™ dla psów do 20 kg.

 Groomers
Produkt Helper®  Essential™ Różnica

Zestaw Początkujący 124,95 USD 49,95 USD 75,00 USD

Zestaw Ulepszający 199,95 USD 124,99 USD 75,00 USD

Zestaw Profesjonalny 324,95 USD 174,95 USD 150,00 USD

Zestaw Prof., Ramię, Uchwyt  474,95 USD 274,95 USD 200,00 USD

Zestaw Groomers Helper® Klasyczny Profesjonalny wyceniony powyżej z ramieniem 122 
cm x 2,5 cm. Zestaw Profesjonalny Essential™ wyceniony z ramieniem 107 cm x 1,9 cm.

Uwięź zamienna Essential™*
Uwięź zamienna Essential™ z łatwością 
zastępuje te z zestawów Essential™ 
Początkujący, Ulepszający i Profesjonalny.
   

E-TRK 9,95 USD 

Pętla na brzuch 48 cm*
Pętla na brzuch mocowana do dwóch mini ramion 
w celu ułatwienia stania starszym psom oraz 
zapobieżenia siadaniu nerwowych psów. Jest 
łatwo regulowana: od konfiguracji zapewniającej 
tylko podparcie, do pętli nie pozwalającej psu na 
przechodzenie nad nią.
   
GH-BELLY 14,95 USD

*Wszystkie pętle i uwięzi są dostępne w kolorach: czarnym, fioletowym i różowym.

ELEMENTY:
A Uchwyt Essential™
B Uwięź
C Pętla bezpieczeństwa†

D Uchwyt†
E Mini ramię
F Ramię pielęgnacyjne†

G Piankowe ochraniacze†

H Pętla na brzuch 

†Dodatakowe informacje 
dotyczące elementów 
Groomers Helper® Kla-
syczny są dostępne na 
dwóch poprzednich stron-
ach.    

Groomers Helper® Essential™ jest oszczędnym sposobem na pielęgnację 
psów do 20kg. Oferuje on taką samą funkcjonalność i bezpieczeństwo 
dla psa i osoby pielęgnującej jak Groomers Helper® Klasyczny. Wszystkie 
zestawy Essential™ będą działać z ramionami pielęgnacyjnymi o grubości 




