
E XPLOR ULTIMATE FIT SERIES 
GO OUT & EXPLOR
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EXPLOR ULTIMATE FIT 

Na de succesvolle lancering van EXPLOR North/

East/South/West & in 2021 EXPLOR Forest zetten 

we een nieuwe stap naar het ultieme harnas voor 

je hond met de EXPLOR Ultimate Fit!

Een team van product designers ontwik  kelde deze 

serie op basis van professionele test  resultaten 

en jarenlange gebruikerservaring. Het zijn pro-

fessionals in hun vakgebied en gepassioneerde 

hondenliefhebbers. 

Het Ultimate Fit concept is op gedeeld in drie  

stij   len: Classic, Fashion en Safety. 

Iedere stijl wordt gekenmerkt door specifieke 

USP’s. De Classic modellen hebben neutrale kleu-

ren die bij elk hondenras en vachttype matchen. 

De kleur- en materiaalkeuzes voor Fashion zijn  

ge baseerd op de laatste modetrends. En de 

Safety items worden stijlvolle kleuren gecom-

bineerd met volledig reflecterende stoffen voor 

extra veiligheid in het verkeer. 

Ben je opzoek naar de ultieme fit qua comfort, 

kwaliteit en veiligheid voor jou en je hond, dan 

is de EXPLOR Ultimate Fit de juiste keuze. De 

modellen zijn ontwikkeld met aandacht voor de 

anatomie & ergonomie van de hond en zijn ideaal 

voor da gelijks gebruik of voor een groot outdoor 

avontuur!

GO OUT & EXPLOR!
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DE ANATOMIE 
VAN EEN HOND   

De nek is één van de meest kwetsbare delen van 
het lichaam. Er lopen ong elofelijk veel belang   
rijke structuren in de nek. Normaal gesproken 

liggen belangrijke zenuwen, bloed vaten, klieren 

en organen dieper om ze te beschermen tegen 

druk of trauma van buitenaf. De nek is hierop een 

uitzondering. Vrijwel direct onder de huid ligt de 

slokdarm, luchtpijp en schildklier. Vergezeld door 

de halsslagader, nervus vagus (zenuw die het 

merendeel van je organen aanstuurt) en diverse 

andere zenuwen, bloedvaten en lymfevaten die 

van of naar de hersenen, nek en voorpoten gaan. 

Iets dieper liggen de halswervels.
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Alle structuren hebben één ding gemeen: ze  
kunnen niet goed tegen druk. Druk be  schadigt 

deze weefsels en zorgt voor lichamelijke on -

gemakken zoals hernia’s, nekpijn, artrose, 

hoofd pijn, adem  halings problemen, schildklier -

problemen, tintelingen, etc. Op het moment 

dat dit soort lichame lijke ongemakken aan het 

licht komen is het eigenlijk al veel te laat en is 

de schade al een feit. Dit soort problemen ont-

staan niet van de een op de andere dag, maar ze  

ontstaan meestal heel geleidelijk zonder dat je 

het merkt.

Een goed passende halsband of harnas  
in combinatie met een efficiënte leiband kan  
dit soort problemen voorkomen.
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COMFORT

In de volledige EXPLOR Ultimate Fit serie 

worden duurzame, comfortabele en ademende 

mate rialen ge bruikt. Materialen die comfortabel 

zitten of aangenaam in de hand liggen, met een 

goede vocht regulering en UV bestendig zijn. 

De combinatie van deze stoffen zorgt voor een 

comfortabel product dat schuurplekken op huid 

en haar bij zowel hond als diegene die de leiband 

vasthoudt, voorkomt. 

De vormgeving van de EXPLOR Ultimate Fit  
producten is uitgebreid getest & onderzocht op: 
• wandelingen zowel binnen de bebouwde kom  

als in een landelijke omgeving 
• de communicatie tussen hond en honden

verzorger tijdens een wandeling, 
• het gedrag van aangelijnde en  

loslopende honden 
• situaties die zich kunnen voordoen tijdens 

een wandeling
• gewenste kleuren en materialen

Goede wandeluitrusting is onmisbaar.  
De juiste keuze is aan de ene kant jouw 
persoon lijke voorkeur en aan de andere kant 
de voor keur van jouw hond. Alle producten uit 
de EXPLOR Ultimate Fit serie zijn gebaseerd 
op professionele testresultaten, jarenlange 
gebruikerservaring en grote kennis van honden

De kernwaarden zijn comfort, veiligheid en 
effectiviteit.

DE WEG NA AR EEN ERGONOMISCHE  
EN VEILIGE UITRUSTING   



VEILIGHEID 

Alle producten zijn voorzien van 3M reflecterende 
biezen voor een opti male zicht baarheid tijdens 

een wandeling in de schemering of in het donker. 

Het Safety model is volledig reflecterend voor 
extra veiligheid. Er is ook zorgvuldig gekeken 

naar maatvoering en pasvorm. 

De leibanden hebben verschillende lengtes of zijn 

aanpasbaar op de desbetreffende situatie tijdens 

een wandeling. Voor extra comfort en veiligheid 

voor zowel hond als baasje, zijn sommige van de 

leibanden voorzien van een antishock gedeelte.
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EFFECTIVITEIT

Communicatie tussen hond en baasjes heeft een 

grote invloed op hoe een wandeling verloopt maar 

ook de wandeluitrusting is hierin bepalend. Bij de 

aanschaf van wandeluitrusting is het belangrijk 

om te kijken naar de hond en het soort wande

lingen dat er gemaakt worden.

Het EXPLOR Ultimate Fit harnas zal een goede 

pasvorm bieden aan de meeste honden doordat 

deze om zowel de nek als borst verstelbaar is. 

Iedere hond is echter uniek.

Het EXPLOR Ultimate Fit harnas is geschikt voor 
zowel wandelingen in de stad als in de natuur. 
Het heeft zo min mogelijk uitstekende onderdelen 

waardoor het risico dat de hond blijft hangen aan 

een tak aanzienlijk wordt verkleind.

Het harnas kan op twee plaatsen aangelijnd worden:
•  op de rug, voor een wandeling met een hond 

die goed controleerbaar is,
• op de borst, voor een wandeling met een 

hond die meer aansturing nodig heeft

Bij het gebruik van een halsband ligt de druk, 

veroor zaakt door trekken, rechtstreeks op de nek 

en keel van de hond. Een smalle halsband geeft 

op een klein gebied van de hals heel veel druk. 

De kans op pijn of beschadiging van de hals is dus 

vrij groot bij een smalle halsband. Hoe breder de 

halsband, hoe beter de drukverdeling maar een 

hele brede halsband belemmert de beweging van 

de hals. Het is dus belangrijk om te kijken naar de 

juiste breedte per hond.
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30 - 33 CM
11” - 13”

34 - 38 CM
13” - 15”

45 - 51 CM
18” - 20”

39 - 44 CM
15” - 17”

52 - 61 CM
20” - 24”

33 - 40 CM
13” - 16”

36 - 45 CM
14” - 18”

51 - 70 CM
20” - 28”

44 - 60 CM
17” - 24”

57 - 75 CM
22” - 30”

39 - 45 CM
15” - 18”

46 - 60 CM
18” - 24”

77 - 100 CM
30” - 39”

60 - 80 CM
24” - 31”

97 - 120 CM
38” - 47”

EXPLOR ULTIMATE FIT  
HARNASSEN

Het harnas heeft 2 roestvrije stalen bevestigings -

ringen: één op de rug, geschikt voor rustige of 

oudere honden die je goed onder controle kan  

houden en één verstevigde D-ring op het borststuk 

om sturing te geven aan honden die trekken aan 

de lijn. 

Het EXPLOR Ultimate Fit NoPull Harnas is  

ver stel  baar rond de nek en de borst waardoor 

dit in combinatie met de duurzame materialen, 

 perfect aansluit bij vrijwel alle honden. De gespen 

 be  vi nden zich rondom het middel, zo hoeft de 

hond zijn pootje(s) niet op te tillen om het harnas 

aan te trekken. 

Om de vacht en huid van de hond te beschermen 

tegen schuurplekken, is het grootste gedeelte 

van de banden en gespen bedekt met zachte,  

ade   mende materialen. Bovendien drogen de 

lichte maar kwalitatieve stoffen die gebruikt zijn 

voor zowel de binnen- als buitenzijde snel op, heel 

praktisch als je hond graag eens gaat zwemmen.

Om te voorkomen dat je hond vast komt te zitten 

aan takken als hij/zij vrij rondloopt, heeft het 

 har  nas geen lussen of uitstekende onderdelen. 

EXPLOR Ultimate Fit houdt ook rekening 

met de veiligheid van je hond in het verkeer.  

De r eflec te rende biezen zijn aangebracht op de 

juiste plaatsen voor een optimale zicht baarheid 

in het verkeer. Er werd ook een ruime binnenzak 

in het borstgedeelte van het harnas voorzien voor 

een ID-tag, de tag is makkelijk bereikbaar en blijft 

onbeschadigd.  



UL
TI

M
AT

E 
FI

T
EX

PL
O

R

13

Trek er op uit met het EXPLOR Ultimate 
Fit NoPull Harness, een goed door-

dacht en ergonomisch harnas voor 

honden, ideaal voor een dagelijkse 

stadswandeling of een groot outdoor 

avontuur. Je hond geniet van optimale 

bewegingsvrijheid doordat de druk, 

veroorzaakt door trekken, gelijkmatig 

verdeeld wordt rondom de borst.
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30 - 33 CM
11” - 13”

34 - 38 CM
13” - 15”

45 - 51 CM
18” - 20”

39 - 44 CM
15” - 17”

52 - 61 CM
20” - 24”

33 - 40 CM
13” - 16”

36 - 45 CM
14” - 18”

51 - 70 CM
20” - 28”

44 - 60 CM
17” - 24”

57 - 75 CM
22” - 30”

39 - 45 CM
15” - 18”

46 - 60 CM
18” - 24”

77 - 100 CM
30” - 39”

60 - 80 CM
24” - 31”

97 - 120 CM
38” - 47”
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EXPLOR  
ULTIMATE FIT 
HALSBANDEN

De EXPLOR Ultimate Fit hals banden hebben ver 

schillende breedte  maten, afhankelijk van de omvang.

Bij het Comfy model ligt de focus op comfort en 
efficiëntie. Deze halsband is met de klittenband 

snel en eenvoudig te verstellen.

Het Control model is meer gericht op de druk
verdeling. Doordat de clip door de Dring gehaald 

wordt alvorens deze vastgeklikt wordt, staat de 

druk bij trekken aan de lijn niet direct op de clip 

maar op de Dring. Hierdoor wordt de kans op een 

kapotte clip aanzienlijk verkleind en is het Control 

model erg duurzaam en veilig in gebruik.
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EXPLOR ULTIMATE FIT COMFY HALSBAND

De Comfy Collar is een duurzame, comfortabele halsband gemaakt van 

zacht neopreen. Het zorgt voor meer controle aan de lijn en meer comfort 
voor de hond. De halsband is snel droog, slijtvast en door de reflecterende 

bies rondom de halsband, veilig in het verkeer.

De halsband is eenvoudig en snel te verstellen met de klittenband en heeft 

een stevige D-ring gemaakt van duurzaam roestvrij staal.
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EXPLOR ULTIMATE FIT CONTROL HALSBAND

De Control halsband is een zachte, comfortabele en brede halsband 

gemaakt van luchtdoorlatende en soepele stoffen. Het brede oppervlak 
en de tunnel waarin de verstelbare band verwerkt zit, zorgen voor een 
optimale drukverdeling rond de nek van de hond bij trekken of ingrijpen. 

Doordat de gesp door de roestvrij stalen D-ring gehaald wordt alvorens 

deze dicht te klikken, staat er minder druk op de gesp wanneer er getrokken 

wordt aan de D-ring. Dit maakt de Control halsband extra veilig in gebruik. 

De halsband is snel droog, slijtvast en door de reflecterende bies rondom 

de halsband, goed zichtbaar in het verkeer.
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30 - 33 CM
11” - 13”

34 - 38 CM
13” - 15”

45 - 51 CM
18” - 20”

39 - 44 CM
15” - 17”

52 - 61 CM
20” - 24”

33 - 40 CM
13” - 16”

36 - 45 CM
14” - 18”

51 - 70 CM
20” - 28”

44 - 60 CM
17” - 24”

57 - 75 CM
22” - 30”

39 - 45 CM
15” - 18”

46 - 60 CM
18” - 24”

77 - 100 CM
30” - 39”

60 - 80 CM
24” - 31”

97 - 120 CM
38” - 47”

De leibanden in de EXPLOR Ultimate Fit serie  
zijn gericht op veiligheid, communicatie van  
hond en baasje en efficiëntie.

EXPLOR ULTIMATE FIT 2IN1 LEIBAND

De EXPLOR Ultimate Fit 2in1 leiband heeft een 

totale lengte van 1.80 meter, heeft een los te 

koppelen anti-shock gedeelte van 60 cm en kan 

daardoor ook gebruikt worden als korte leiband 

van 1.20 meter.

Deze leiband is ideaal voor een comfor t-

abele wandeling en direct aanpasbaar op de 

des betreffende situatie. De hond heeft een 

aanzienlijke bewegingsvrijheid om rond te 

snuffelen en bij een onverwachte benadering 

van een andere hond of een voertuig, zal het 

 antishock gedeelte de grootste klap opvangen. 

Wanneer er gewandeld wordt in een drukke  

om   geving met veel prikkels, is deze leiband een-

vou  dig in te korten tot 1.20 meter waardoor de 

hond beter controleerbaar wordt.

Met de drie met neopreen beklede handgrepen 
kan er nog beter en sneller ingegrepen worden.

Over de totale lengte van de leiband zitten twee 

reflecterende stikselbanenverwerkt voor een 

optimale zichtbaarheid in het verkeer.

EXPLOR ULTIMATE FIT  
LEIBANDEN
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EXPLOR ULTIMATE FIT ONTHEROAD 

De EXPLOR Ultimate Fit On-The-Road leiband 

heeft een totale lengte van 1.30 meter en is daar-

mee uiterst geschikt voor pups en trainingen maar 

ook wanneer er wordt gewandeld in een drukke 

omgeving. Wanneer de hond vervoerd wordt in 

de auto is een veilige situatie wenselijk. Met de  

autogordel tong compatibel met de meeste auto’s 
die op 75cm lengte van de hond aan de leiband 
bevestigd zit, kan er veilig gereisd worden. Er zit 

een tweede, met zacht neopreen beklede hand-

greep aan de leiband om zo sneller de hond kort 

te kunnen houden.

Over de totale lengte van de leiband zitten twee 

reflecterende stikselbanen voor een optimale 

zichtbaarheid in het verkeer.    



www.goexplor.eu  •  www.duvoplus.com

Industrieweg 98-100 | 9032 Wondelgem | Belgium

Ben je opzoek naar de ultieme fit qua comfort, 

kwaliteit en veiligheid voor jou en je hond, dan 

is de EXPLOR Ultimate Fit de juiste keuze. De 

modellen zijn ontwikkeld met aandacht voor de 

anatomie & ergonomie van de hond en zijn ideaal 

voor dagelijks gebruik of voor een groot outdoor 

avontuur! GO OUT & EXPLOR!
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