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39484 ø 70 cm

39485 ø 80 cm

39486 ø 120 cm

39487 ø 160 cm

39480 ø 70 × 12 cm

39481 ø 80 × 20 cm

39482 ø 120 × 30 cm

39483 ø 160 × 30 cm

28781 75 × 50 cm 28782 90 × 55 cm

28785 50 × 40 cm 28786 65 × 50 cm

28787 90 × 60 cm 28788 110 × 70 cm 28773 50 × 40 cm 28774 65 × 50 cm

28752 50 × 40 cm 28753 60 × 50 cm

28683 40 × 30 cm 28685 50 × 40 cm

28684 65 × 50 cm 28686 90 × 50 cm

28688 100 × 60 cm 28687 110 × 70 cm

28776 40 × 30 cm 28777 50 × 40 cm

28778 65 × 50 cm 28779 90 × 50 cm

28768 60 × 45 cm

28769 85 × 60 cm

28783 100 × 65 cm

Bazén pro psy světlý + ochranná plachta na bazén.
• snadná montáž a demontáž bez vzduchového čerpadla
• stěny mají stabilní a pevnou konstrukci (MDF)
• uvnitř protiskluzová podlaha
• snadné vyprazdňování bazénu vypouštěcím ventilem

Do vyprodání

zásob

Chladící obdelníkový pelech Cool Dreamer s okrajem
• okraj s polyesterovou fleecovou výplní

Chladící podložka pro zvířata

Chladící podložky
• podporuje regulaci tělesné teploty 
   v teplých dnech
• ochlazující efekt nastává při tělesnému 
   kontaktu
• funguje bez přídavného chlazení, 
   elektřiny či vody

Chladící podložka Soft
• díky vyšší výplni zaručuje pohodlné ležení a déletrvající chladivý účinek

Chladící podložka pro zvířata, proužkovaná

Do vyprodání

zásob

Chladící podložka pro zvířata, motiv bublinky Chladící podložka pro zvířata 
tvar kost

JUNIOR podložka k ležení s chladicím efektem
• s lehkým chladícím efektem

Nabídka léto2022

Do vyprodání
zásob
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30131 XS 20 cm 30132 S 25 cm

30133 M 30 cm 30134 L 35 cm

30135 XL 40 cm

34952 20 × 20 cm 34954 ø 15 cm 33694 18 cm33690 11 cm

30136 S 20– 30 cm 30137 M 28– 40 cm

30138 L 38– 52 cm 30139 XL 47– 57 cm

24395
31186 50 g 13 cm 31196 46 g 12 cm

30125 XS 28 cm 30126 S 35 cm

30127 M 45 cm 30128 L 55 cm

30129 XL 65 cm

24958 0.25 l/ ø 17 cm

24959 1 l/ ø 20 cm

Do vyprodání

zásob

Chladící šátek PVA 

Chladící oblečení
• podporuje termoregulaci, např. při    
   sportu, tréninku a soutěžích
• ochlazuje odpařováním, opakovaně  
   použitelný
• vyrobeno z vysoce absorpčního   
  materiálu PVA

Chladící vesta PVA

Life Vest plavací vesta pro psa
• pro větší bezpečnost psa při hraní a tréninku ve vodě nebo na výletech lodí

Automatické venkovní pítko na vodu
• pro psy, kočky a malá hospodářská zvířata
• kulový ventil zajišťuje automatické naplnění
• rozměry: 1,5l/ 24 x 10 x 23 cm

Cool Fresh chladící miska plastová
• chladí vodu a jídlo uchovává čerstvé
• materiál: plast/TPR

DentaFun Chicken Pop
• pamlsek pro psy s kuřecím i kachním masem a játry na buvolí tyčince
pouze celé balení, které obsahuje 50 kusů

Lízací podložka na pamlsky
• TPR/plast

JUNIOR lízací talířek 
na pamlsky/paštiky
• Tplast

Chladící kost, přírodní 
guma
• přírodní guma
• různé barevné varianty

Chladící činka, 
termoplastická guma
• thermoplastická guma (TPR)

Lízací podložky
• podložku lze naplnit a zamrazit, krmení  
   vydrží čerstvé po delší dobu a poskytne    
   osvěžení v letních dnech
• lízání paštiky z podložky uklidňuje  
   a zajistí zábavu v době odpočinku
• žlábky po obvodu zabraňují odtékání    
   tekutiny na zem

Chladící hračky
• odolný materiál
• absorbuje vodu
• při stlačení voda vytéká póry ven
• pro extra osvěžení jednoduše zamrazte 
• vhodné také pro štěňata – usnadňuje   
  prořezávání zubů
• materiál: termoplastická guma (TPR)

Do vyprodání
zásob



3

33451 ø 18 cm 32331 29 cm

36207 50 cm

63011 20 × 15 cm

63010 28 × 20 cm

63012 35 × 25 cm63014 13 × 9 × 15 cm

3236 9 cm/ 22 cm 3241 20 cm/ 42 cm 33481 ø 4.5/ 35 cm 33482 ø 7/ 35 cm

33445 ø 11 cm 33443 ø 17 cm

33444 ø 25 cm

3360 ø 15 cm

33447 ø 14 cm

33448 ø 17 cm

33449 ø 8 cm

33450 ø 12 cm

Vodní hračky
• robustní a odolný materiál
• hračka která plave na vodě vždy jedním uchem nad hladinou se   
   psovi při aportování snadno uchopí a je dobře vidět
• materiál: termoplastická guma (TPR)
                     polyurethan s kovovým jádrem (#32331)
• barva: různá

Aqua Toy Tugger, 
plovoucí hračka do vody

Aqua Toy Tumbler, plovoucí 
hračka do vody, TPR

Aqua Toy žraločí ploutev, 
plovoucí, TPR

Mot-Aqua aportovací kolík 
do vody, plovoucí 

Mot-Long plovoucí tyčka se šňůrami
• pro hry se zapojením celého těla
• přírodní guma
• různé barevné varianty

Mot-Long plovoucí tyčka se šňůrami
• pro hry se zapojením celého těla
• přírodní guma
• různé barevné varianty

Plovoucí vrhací míč na šňůře
• přírodní guma
• různé barevné varianty

Kroužek termoplastová guma
• thermoplatická guma
• různé barevné varianty

Plovoucí vlnitý kruh, tvrdá guma 
• přírodní guma
• různé barevné varianty

Plovoucí oranžová 
kačena se zvukem

Chladící podložky 
pro malá zvířata
• podporují regulaci tělesné teploty
• materiál: keramika

Igloo s chladící keramickou deskou

Chladící keramická podložka


