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Petalways

AA      Petalways

PetAlways is gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve
oplossingen om huisdieren een langer, leuker en gezonder leven te
bieden. Onze missie is om met onze innovatieve ontworpen
oplossingen niet alleen inzichten te geven in het gedrag van
huisdieren, maar ook om eigenaren bij de hand te nemen door middel
van op maat gesneden advies. Hierdoor behoren te dikke honden en
katten tot het verleden. Het team van PetAlways zit verspreid over
verschillende locaties in meerdere landen.

B1A2018V1      i-Bowl

i-Bowl
-Is de slimme voerbak die precies bijhoudt hoeveel een huisdier eet
-LCD scherm geeft precies aan hoeveel voer er in de voerbak ligt
-Alle data overzichtelijk in de app
-Eenvoudig uit te lezen
-Voedingsadvies per dag
-Notificatie bij afwijkend eetgedrag
-Geen maandelijkse kosten
-Analyse en advies

FL1A2018V2      Fit-Light stappenteller

Fit-Light stappenteller
-Registreert hoeveel een hond of kat beweegt en actief is
-Veilig uitlaten in de avonduren door middel van het lampje
-Houdt de gezondheid van uw hond in de gaten
-In combinatie met i-Bowl, wordt er, in de app, voedingsadvies
gegeven door middel van de voedingsinname af te stemmen op de
bewegingsactiviteiten
-Eenvoudig de kleur van het lampje aanpassen middels de app
-Long Life batterij tot wel 20 dagen (oplaadbaar)

M1A2018V1      GPS mini

GPS mini
Deze GPS is met zijn 20 gram de kleinste in zijn soort en binnen 30
minuten volledig opgeladen Hij is 100% waterdicht, houdt realtime een
geschiedenis bij en geeft de positie tot 5 meter nauwkeurig door aan
de mobiele app. De GPS mini slaat alarm bij het verlaten van een
ingesteld gebied en is  gemaakt van stevige ABS kunststof en met een
siliconen hoes te bevestigen (in verschillende kleuren te verkrijgen).
Abonnement is nodig voor het verzenden en opvragen van locaties.
Met Nederlandse klantenservice.

AnimalFactory  CareLift
AFCARELISFTA-V      CareLift voor en achter

CareLift voor en achter
De CareLift is uitstekend geschikt om huisdieren te ondersteunen bij
revalidatie na verwonding of operatie of bij oudere honden die slecht
ter been zijn de trap op, voertuigen in, meubels op, bij gladheid of naar
buiten.
Het CareLift tuig biedt een comfortabele en veilige ondersteuning om
het voortbewegen van een hond te verbeteren.  Het tuig is aan alle
kanten verstelbaar en los te klikken, waardoor het niet nodig is om een
(pijnlijke) poot van de hond op te tillen om het tuig aan te doen.
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AFCARELISTACHTER      CareLift achter

CareLift achter
De CareLift is uitstekend geschikt om huisdieren te ondersteunen bij
revalidatie na verwonding of operatie of bij oudere honden die slecht
ter been zijn de trap op, voertuigen in, meubels op, bij gladheid of naar
buiten.
Het CareLift tuig biedt een comfortabele en veilige ondersteuning om
het voortbewegen van een hond te verbeteren.  Het tuig is aan alle
kanten verstelbaar en los te klikken, waardoor het niet nodig is om een
(pijnlijke) poot van de hond op te tillen om het tuig aan te doen.

AnimalFactory  Cofix hondenborstel

AFCOFIXADAPTER      Cofix adapters/onderdelen

Cofix adapters/onderdelen
Vraag ons voor een lijst waarop u kunt vinden welke aanpassing
geschikt is voor uw stofzuiger.

AFCOFIXBORSTEL      Losse Cofix borstel

Losse Cofix borstel
De Cofix hondenborstel is in combinatie met een stofzuigereen
wellness- systeem voor de hond. Met de Cofix® hondenborstel is men in
staat om de vacht van de hond op een verantwoorde en vriendelijke
manier schoon te houden en te verzorgen en voorkomt haar en
vuiligheid in huis. Het tijdrovende borstelen en haren verwijderen is
verleden tijd met de Cofix® borstel. Type A: half lange vacht. Type B:
korte/ruwe vacht. Type C: korte/zachte vacht. Type D: lange vacht.
Type E: lange/dikke vacht.

AFCOFIXKIT      Cofix kit met 1 borstel

Cofix kit met 1 borstel
De Cofix hondenborstel is in combinatie met een stofzuigereen
wellness- systeem voor de hond. Met de Cofix® hondenborstel is men in
staat om de vacht van de hond op een verantwoorde en vriendelijke
manier schoon te houden en te verzorgen en voorkomt haar en
vuiligheid in huis.
Het tijdrovende borstelen en haren verwijderen is verleden tijd met de
Cofix® borstel.

AnimalFactory  Comfy Cone

AFCOMFYWRAP      Comfy Wrap

Comfy Wrap
De Comfy Wrap geeft uw huisdier een helende jas, welke een hond
stabiliteit en/of bescherming geeft voor het lijf.  Kan tevens gebruikt
worden om een oude of geopereerde hond te ondersteunen bij het
traplopen of bij het opstaan uit een slaaphouding zonder druk te zetten
op de nieren.
Het unieke ontwerp zorgt ervoor dat er lucht blijft circuleren tussen het
foam en de beschadigde huid, zoals bijv. bij een verwonding, hotspot
etc..
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COMFYCONEKAKI      Comfy Cone  tan (kaki)

Comfy Cone hondenkap Kaki
De Comfy Cone is een diervriendelijke zachte kegelvormige kap,
gemaakt van gelamineerd nylon over een stevige foamlaag die zacht,
maar toch stevig en beschermend is.
Met de Comfy Cone kan een huisdier op een verantwoorde en
comfortabele manier genezen van een operatie of bijv. hotspot,
zonder dat het dier de wond openlikt of -krabt.
Verkrijgbaar in de maten XS, S, S Long, M Long, M, L, XL en XXL

COMFYCONEZWART      Comfy Cone Black

Comfy Cone hondenkap Zwart
De Comfy Cone is een diervriendelijke zachte kegelvormige kap,
gemaakt van gelamineerd nylon over een stevige foamlaag die zacht,
maar toch stevig en beschermend is.
Met de Comfy Cone kan een huisdier op een verantwoorde en
comfortabele manier genezen van een operatie of bijv. hotspot,
zonder dat het dier de wond openlikt of -krabt.
Verkrijgbaar in de maten XS, S, S Long, M Long, M, L, XL en XXL

AnimalFactory  Doctor Bark
114001-200      Front-Seat Blanket

Front-Seat-Blanket
Bescherming van de bijrijdersstoel.
Verkrijgbaar:Kleur: grijs(donkerbruin en zwart op aanvraag leverbaar)
Maat:  190x50cm Doctor Bark ontwikkelt premium honden kussens en
dekens die hoogwaardige kwaliteit met functionaliteit en een
superieure ontwerp combineren.  Alle Doctor Bark® producten zijn
ontwikkeld in samenwerking met dierenartsen op het gebied van
dermatologie en parasitologie.

ADDRBARKBED      Bed Doctor Bark

Bed Doctor Bark
Slaapt uw hond graag in een rustgevend bed met opstaande rand?
Deze hondenbedden zijn ontworpen voor maximale hygiëne en
garanderen een comfortabele rustplaats, bijvoorbeeld in de
woonkamer, in de hal, op de veranda of in de kinderkamer. De zachte
bodem loopt over in de weelderige gevulde rand die zich aanpast als
uw hond er tegenaan leunt. Hierdoor zal het dier zich heel comfortabel
voelen door het aangename gevoel van bescherming en warmte.

AFDRBARK1      1-Car-Seat Blanket

1-Car-Seat Blanket
Bescherming van een deel van de achterbank
(1 zitting), de achterkant van de voorstoelen en de binnenkant van de
achterdeuren. Voor het in–en uistappen wordt de zijkant open geritst,
zodat ook de dorpel wordt beschermd.
D.m.v. een opening (afsluitbaar met rits) kan de hond aan de gordel
gekoppeld worden.
Met deze achterbank beschermer is er nog ruimte voor 2 passagiers.
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AFDRBARK2      2-Car-Seat Blanket

2-Car-Seat Blanket
Bescherming van een deel van de achterbank (2 zittingen), de
achterkant van de voorstoelen en de binnenkant van de
achterdeuren.
Voor het in– en uistappen wordt de zijkant open geritst, zodat ook de
dorpel wordt beschermd.
D.m.v. een opening (afsluitbaar met rits) kan de hond aan de gordel
gekoppeld worden.
Met deze achterbank beschermer blijft er 1 passagiers plek vrij.

AFDRBARK3      3-Car-Seat Blanket

3-Car-Seat Blanket
Bescherming van de volledige achterbank, de achterkant van de
voorstoelen en de binnenkant van de achterdeuren.
Voor het in– en uistappen wordt de zijkant open geritst, zodat ook de
dorpel wordt beschermd.
D.m.v. een opening (afsluitbaar met rits) kan de hond aan de gordel
gekoppeld worden.

AFDRBARKCABRIO      Cabrio-Blanket

Cabrio-Blanket
Speciaal ontworpen voor de 2-deurs auto! Ter bescherming van de
volledige achterbank, de achterkant van de voorstoelen en de
zijkanten van de auto. Voor het in en uitstappen wordt de zijkant open
geritst, zodat ook de dorpel wordt beschermd. Door middel van een
opening (afsluitbaar met rits) kan de hond aan de gordel gekoppeld
worden.

AFDRBARKTRUNK      Trunk-Blanket Doctor Blanket

Trunk-Blanket Doctor Blanket
Dit hondendeken is ontworpen voor maximale hygiëne en garandeert
een comfortabele rustplaats voor uw hond in de kofferbak van uw
auto.  Ook worden hierbij de achterzijde van de achterstoelen en de
portierbekleding beschermd. Uw hond zich zal veilig en beschermd
voelen, ook bij langere ritten. En als uw hond na een wandeling lekker
heeft gespeeld in modder of water zal de bekleding van uw auto er
niet onder lijden!

AnimalFactory  Flex ProtectBox
AFFLEXPROTECTBOX      Flex ProtectBox (vaste prijs)

Flex ProtectBox
Een unieke, stevige, waterdichte en opvouwbare kofferbak
beschermer! Biedt uw hond een eigen plek, zowel in de auto, caravan,
boot, op de camping of thuis. Staat zelfstandig en hoeft dus nergens
aan bevestigd te worden. - Biedt maximale bescherming tegen vuil,
haar, vocht,krassen, beschadigingen etc.
- Uitgevoerd met bumperbescherming
- Eenvoudig in en uit elkaar te vouwen
- Binnenkant uitgevoerd met synthetisch rubber(antislip)
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2237      Halfstep

Halfstep
Het in en uit een auto of boot of op een trimtafel springen kan bijzonder
belastend zijn voor uw hond. Voor zowel een pup als een oudere hond
is het niet raadzaam om ergens op en af te springen. Heupproblemen
zijn een algemeen bekend verschijnsel bij oudere en vooral grotere
honden. Daarom is de hondenloopplank dé oplossing om uw hond op
een gezonde manier mee te nemen in de auto, de boot of met de
caravan.
Voor de lagere opstap is er de HalfStep.

62306      Half Ramp II

HalfRamp II
Voor de lage instap!
Grijs, 99x43x11cm
Lichtgewicht: 3,2 kg
Afmeting: 100 x 43 x 12.5cm (lxbxh) met opstaande rand
Max. draagvermogen tot 90 kg
Anti-slip coating voor maximale grip
Functioneel te gebruiken voor een opstap van maximaal 50cm hoog

62321      UltraLite Bi-fold Ramp

UltraLite Bi-fold PetRamp
De lichtste hondenloopplank!
Zwart, 157x42x10cm
Lichtgewicht: 4,9kg
80cm ingeklapt, 157cm uitgeklapt
39cm breed met opstaande rand
Loopvlak 33cm
Maximaal draagvermogen tot maximaal 90kg

62420      Deluxe Tri-Scope Ramp

Deluxe Tri-Scope Ramp
De meest compacte!
Grijs 176x70x12,5cm 3-delig, Compact en mulitfunctioneel
Verschillende lengtes uitschuifbaar en bruikbaar
Aluminium  met anti-slip coating op loopvlak
Rubberen voetjes aan beide uiteinden voorkomt wegglijden
Max. draagvermogen tot maximaal 150 kg
Functioneel te gebruiken voor een opstap van maximaal 90cm hoog

AFDOGSTEP      DogStep

DogStep/PetStep
De sterkste en meest stabiele!
De DogStep is een stabiele volledig kunststof loopplank voor honden.
Aan het uiteinde zit een stevige traps gewijs rubber rand die het
mogelijk maakt de hondenloopplank op eenvoudige wijze tegen de
auto, boot of caravan te plaatsen. Verkrijgbaar in beige (beter
zichtbaar) en antraciet
Lichtgewicht: 8,5 kg  90cm ingeklapt, 180cm uitgeklapt 45cm breed
met opstaande rand Loopvlak 40cm

AnimalFactory  Hondenloopplank
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PRDL      PetRamp Deluxe 62305

PetRamp Deluxe:
De meest verkochte!
Grijs 180x40x10cm Lichtgewicht, Multifunctioneel
Verschillende lengtes uitschuifbaar en bruikbaar
Aluminium  met anti-slip coating op loopvlak
Rubberen voetjes aan beide uiteinden voorkomt wegglijden
Max. draagvermogen tot maximaal 150 kg
Met vergrendelingsset (los verkrijgbaar) tot 225 kg

PRDLXL      PetRamp Deluxe XL  62320

PetRamp Deluxe XL
De meest verkochte!
Grijs 220x40x10cm
Lichtgewicht, Multifunctioneel
Verschillende lengtes uitschuifbaar en bruikbaar
Aluminium  met anti-slip coating op loopvlak
Rubberen voetjes aan beide uiteinden voorkomt wegglijden
Max. draagvermogen tot maximaal 150 kg

AnimalFactory  Popware
AFADJUSTABLEHEIGH      Popware Adjustable Height Pet Feeder

Popware Adjustable Height Pet Feeder
Een verhoogde voerbak die met uw hond meegroeit!
De poten kunt u in hoogte verstellen naarmate uw pup groeit. De
verhoogde positie van de voerbak vermindert spanning op de
gewrichten welke veroorzaakt zou kunnen worden door een scheve
houding tijdens het eten.
Verbetert de spijsvertering en moedigt een ergonomisch correcte
houding aan tijdens het eten.

AFDOUBLEELEVATEDS      Popware Double Elevated Feeder Small

Popware Double Elevated Feeder
Voor huisdieren onderweg of gewoon thuis.
Deze voerbak is voorzien van 2 inklapbare en uitneembare bakken,
zodat de bakjes schoon gemaakt kunnen worden.
Ook de poten zijn inklapbaar naar een plat pakketje van 3,75cm
hoog, zodat de standaard éénvoudig op te bergen is.
Vaatwasmachine bestendig.

AFKENNELBOWLL      Popware Kennel bowl Large

Popware Kennel bowl Large
Een inklapbare voer of drinkbak voor in een bench.
De houder bevat een scharnier waarmee de bak na gebruik omhoog
geklapt kan worden.
Handig voor onderweg of gewoon thuis.
Bakjes gemaakt van memory silicone, een non-poreus materiaal wat
geen nare luchtjes aantrekt.
Randen voorzien van harde kunststof rand.
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AFKENNELBOWLS      Popware Kennel bowl Small

Popware Kennel bowl Small
Een inklapbare voer of drinkbak voor in een bench.
De houder bevat een scharnier waarmee de bak na gebruik omhoog
geklapt kan worden.
Handig voor onderweg of gewoon thuis.
Bakjes gemaakt van memory silicone, een non-poreus materiaal wat
geen nare luchtjes aantrekt.
Randen voorzien van harde kunststof rand.

AFKLIPSCOOPL      Popware KlipScoop Large

Popware KlipScoop Large
Stevig inklapbaar bakje voor water en/of voer. Handig voor onderweg
en neemt weinig ruimte in beslag. Ook handig voor scheppen van
zaden, brokken etc..
Voorzien van stevige klem, zodat u het bakje ook vast kunt knijpen aan
bijv. voerzak.
Vaatwasmachine bestendig.

AFKLIPSCOOPM      Popware KlipScoop Medium

Popware KlipScoop Medium
Stevig inklapbaar bakje voor water en/of voer. Handig voor onderweg
en neemt weinig ruimte in beslag. Ook handig voor scheppen van
zaden, brokken etc..
Voorzien van stevige klem, zodat u het bakje ook vast kunt knijpen aan
bijv. voerzak.
Vaatwasmachine bestendig.

AFKLIPSCOOPS      Popware KlipScoop Small

Popware KlipScoop Large
Stevig inklapbaar bakje voor water en/of voer. Handig voor onderweg
en neemt weinig ruimte in beslag. Ook handig voor scheppen van
zaden, brokken etc..
Voorzien van stevige klem, zodat u het bakje ook vast kunt knijpen aan
bijv. voerzak.
Vaatwasmachine bestendig.

AFMUDBUSTERLARGE      MudBuster Large

MudBuster Large
Modderige poten erin, schone poten eruit! The MudBuster™ biedt snelle
reiniging van de vuile of modderige poten van een hond, voordat ze je
huis vies lopen! Het beschikt over een matrix van dikke, zachte siliconen
borstels binnenin een gemakkelijk anti-slip beker.
Voeg een beetje water toe, plaats een modderige/vieze poot in
de beker en draai de beker een paar keer, haal de poot eruit en
maak de poot droog. Herhaal dit met de andere poten.
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AFMUDBUSTERMEDIUM      MudBuster Medium

MudBuster Medium
Modderige poten erin, schone poten eruit! The MudBuster™ biedt snelle
reiniging van de vuile of modderige poten van een hond, voordat ze je
huis vies lopen! Het beschikt over een matrix van dikke, zachte siliconen
borstels binnenin een gemakkelijk anti-slip beker.
Voeg een beetje water toe, plaats een modderige/vieze poot in
de beker en draai de beker een paar keer, haal de poot eruit en
maak de poot droog. Herhaal dit met de andere poten.

AFMUDBUSTERPETIT      MudBuster Petit

MudBuster Petit
Modderige poten erin, schone poten eruit! The MudBuster™ biedt snelle
reiniging van de vuile of modderige poten van een hond, voordat ze je
huis vies lopen! Het beschikt over een matrix van dikke, zachte siliconen
borstels binnenin een gemakkelijk anti-slip beker.
Voeg een beetje water toe, plaats een modderige/vieze poot in
de beker en draai de beker een paar keer, haal de poot eruit en
maak de poot droog. Herhaal dit met de andere poten.

AFSINGLE ELEVATEDL      Popware Single Elevated Feeder Large

Popware Single Elevated Feeder Large
Voor huisdieren onderweg of thuis.
Deze voerbak beschikt over één uitneembare en inklapbare bak.De
volledige standaard met bak zijn inklapbaar tot nog geen 4cm. hoog.
Het bakje is gemaakt van memory silicone, een non-poreus materiaal
wat geen nare luchtjes aantrekt.
Vaatwasser bestendig.

AFSINGLE ELEVATEDS      Popware Single Elevated Feeder Small

Popware Single Elevated Feeder Small
Voor huisdieren onderweg of thuis.
Deze voerbak beschikt over één uitneembare en inklapbare bak.De
volledige standaard met bak zijn inklapbaar tot nog geen 4cm. hoog.
Het bakje is gemaakt van memory silicone, een non-poreus materiaal
wat geen nare luchtjes aantrekt.
Vaatwasser bestendig.

AFSNACKDUOMINI      Popware Snack-DuO mini

Popware Snack-DuO mini
Snack-DuO= 2 in 1!  Snack en water = 1 fles.
Introductie van de eerste fles ontworpen voor zowel water als brokjes!
De 2 compartimenten zijn afzonderlijk af te sluiten.
- Totaal ruim 437ml
- Gemaakt van BPA-vrij materiaal
- Inclusief travel cup
- Vaatmachine bestendig
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AFSNACKDUOTRAVEL      Popware Snack-DuO w/travel cup

Popware Snack-DuO w/travel cup
Snack-DuO= 2 in 1!  Snack en water = 1 fles.
Introductie van de eerste fles ontworpen voor zowel water als brokjes!
De 2 compartimenten zijn afzonderlijk af te sluiten.
- Totaal ruim 600ml, ieder compartimenten 300ml
- Gemaakt van BPA-vrij materiaal
- Inclusief travel cup
- Vaatmachine bestendig

AFSUCTIONLID      Popware Flexible Suction Lid

Popware Flexible Suction Lid
Zelfdichtende voedsel deksel. Goede afdichting, houdt voedsel langer
vers. Past op bijna alle blikken, glazen en kleine bakjes.
Plaats de deksel op de bovenkant van een open blik of glas en druk
licht op het midden, zodat het deksel vacuüm zuigt. Verwijderen gaat
net zo snel, licht het deksel aan de zijkant iets op, waardoor er lucht on
het deksel komt en verwijder het deksel.
Vaatwasser bestendig.

AFTRAVELCUP      Popware Travel Cup Large

Popware Travel Cup Large
Stevig inklapbaar reisbakje voor water en/of voer. Handig voor
onderweg, neemt weinig ruimte in beslag.
Voorzien van carabijnhaak, zodat je het bakje éénvoudig kunt
bevestigen aan bijv. hondenlijn, broek of tas.
Bakje gemaakt van memory silicone, een non-poreus
materiaal wat geen nare luchtjes aantrekt.
Vaatwasmachine bestendig.

AFTRAVELCUP+      Popware Travel Cup with bottle holder Small

Popware Travel Cup with bottle holder Small
Stevig inklapbaar reisbakje met fleshouder voor water en/of voer.
Handig voor onderweg, neemt weinig ruimte in beslag.
Voorzien van carabijnhaak, zodat je het bakje éénvoudig kunt
bevestigen aan bijv. hondenlijn, broek of tas.
Met de fleshouder kun je het bakje aan een flesje water hangen.
Bakje gemaakt van memory silicone, een non-poreus materiaal wat
geen nare luchtjes aantrekt.
Vaatwasmachine bestendig.

AFTREATBAG      Popware Pooch Pouch treatbag

Popware Pooch Pouch treatbag
Ideaal om beloningssnoepjes op te bergen voor onderweg of tijdens
de training.
100% memory silicone, een non-poreus materiaal wat geen nare
luchtjes aantrekt.
Vaatwasmachine bestendig.
Voorzien van stevige clip.
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DUOTRAVELCUP      Popware H-DuO w/travel cup

Popware H-DuO w/travel cup
H-DuO = 2 in 1! 2 drankjes, 1 fles.
Draag 1 fles met zowel een lekker sport drankje voor jou, als water voor
de hond. De 2 compartimenten zijn afzonderlijk af te sluiten.
- Totaal ruim 600ml, ieder compartimenten 300ml
- Inclusief travel cup
- Vaatmachine bestendig
- Gemaakt van BPA-vrij materiaal
- Geschikt voor koude dranken

PETBOWLGRIPMATL      Pet Bowl Grippmat Large

Pet Bowl Grippmat Large
Anti-slip placemat voor onder voer- en/of drinkbak, zodat de vloer
schoon blijft en de bak niet wegglijdt tijdens het eten of drinken.
Opstaande randen voorkomen het knoeien van kruimels en water op
de vloer, terwijl het oppervlak van de placemat de voerbak op zijn plek
houdt.
Flexibel en anti-slip.
Ideaal voor gebruik op diverse vloeren.

PETBOWLGRIPMATS      Pet Bowl Grippmat Small

Pet Bowl Grippmat Small
Anti-slip placemat voor onder voer- en/of drinkbak, zodat de vloer
schoon blijft en de bak niet wegglijdt tijdens het eten of drinken.
Opstaande randen voorkomen het knoeien van kruimels en water op
de vloer, terwijl het oppervlak van de placemat de voerbak op zijn plek
houdt.
Flexibel en anti-slip.
Ideaal voor gebruik op diverse vloeren.

PW73022      Popware ScrubBuster

Zachte siliconenborsteltjes waar honden van houden! De Dexas
ScrubBuster biedt een snelle en grondige wassing van de vacht van uw
hond, met zachte siliconenborsteltjes die helemaal tot op de huid
reiken. Er is zelfs een hondenshampoo reservoir ingebouwd!

o Schroef de bovenste ring los en verwijder de container om
ScrubBuster te vullen met hondenshampoo
o Knijp stevig in de container om shampoo door de borstelharen te
verspreiden.

PW740      Popware Brush Buster

Popware Brush Buster
Zachte, effectieve, siliconenborsteltjes. De Dexas BrushBuster
biedt een snelle, grondige behandeling van de huid en vacht van uw
hond die veel verder gaat dan traditionele hondenborstels.

o Kleine, verhoogde knoppen masseren zachtjes de huid terwijl ze los
haar en vuil verwijderen.
o Helpt de vacht gezond en glanzend te houden door natuurlijke oliën
te verdelen.
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PW750312432      StressBuster

StressBuster
De Dexas Stressbuster is een masserende borstel.
Borstelen en een ontspannen massage  in een.
Het product werkt op batterijen en is water afstotend.

AnimalFactory  PupSTEP
AFPUPSTEP      PupSTEP+Plus

PupSTEP+
Lichtgewicht, uitklapbare trap voor uw huisdier!
De PupSTEP biedt huisdieren de mogelijkheid om
veilig op hun favoriete plek te komen.

Draagvermogen 32 kg.
Opvouwbaar
Treden voorzien van anti-slip matten
Gewicht 2,5kg

AnimalFactory  Road Refresher
AFREFRESHERL      Road Refresher Large

RoadRefresher Large
De ideale drinkbak voor in huis, de bench, caravan, auto of voor op de
boot!
Voorzien van een dubbele bodem (vlotter) met openingen, die ervoor
zorgen dat er maar een klein laagje water op ligt. De hond drinkt
hierdoor veel rustiger en minder gulzig. Extra rand in combinatie met de
vlotter voorkomt onnodig geknoei met water tijdens het drinken, bij
een onverwachtse beweging van buitenaf of voorkomt dat de oren
van de hond in het water hangen.

AFREFRESHERS      Road Refresher Small

RoadRefresher Small
De ideale drinkbak voor in huis, de bench, caravan, auto of voor op de
boot!
Voorzien van een dubbele bodem (vlotter) met openingen, die ervoor
zorgen dat er maar een klein laagje water op ligt. De hond drinkt
hierdoor veel rustiger en minder gulzig. Extra rand in combinatie met de
vlotter voorkomt onnodig geknoei met water tijdens het drinken, bij
een onverwachtse beweging van buitenaf of voorkomt dat de oren
van de hond in het water hangen.
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62331      Pet Bicycle Basket - Wicker

De Solvit Tagalong rieten huisdier fietsmand
Biedt huisdieren luxe en stijl tijdens de rit op de fiets. De synthetische
rotan constructie is duurzaam, weerbestendig en van een
hoogwaardige kwaliteit. De mand kan zowel met als zonder
zonnescherm worden gebruikt.
- volledige nep-schapenvacht voering
- eenvoudig te verwijderen voor het reinigen
- verstelbare veiligheidsriem- zonnescherm
- geschikt voor huisdieren tot 6kg

62350      Pet safety seat Deluxe geruit

Pet safety seat Deluxe geruit
Geef je hond een veilige rit met uitzicht. De Pet Safety Seat  kan uw
hond comfortabel en veilig vervoeren terwijl u samen op weg bent.  De
Pet Safety Seat heeft een ruim, volledig gevoerde binnen kant.  De
binnen bodem van de mand is 23 centimeter boven de stoel van het
voertuig, zodat uw huisdieren gemakkelijk naar buiten kunnen kijken
tijdens het reizen. De buitenste afmetingen 56 x 43 x 43 cm (BxHxD)
Draag gewicht tot 13,6 kg

AFCARCUDDLER      Car Cuddler Small

Car Cuddler
De Car Cuddler is de ideale hondenmand voor op de voorstoel.
Geschikt voor auto met in hoogte verstelbare hoofdsteun
Voorzien van micro-suede stof en heerlijk nep schapenvacht op het lig
gedeelte en polyester vulling. Machine wasbaar
Beschermt de auto stoelen, terwijl de hond comfortabel ligt tijdens een
autorit
Geschikt voor honden tot 14kg Afmeting: 50(D)x63(B)x2.5(H)cm
Kleuren: Tan of Grey

AFPETSAFETY      Pet Safety Seat Standard

Pet Safety Seat™Standard
Crash tested!
Veilig onderweg
Te bevestigen aan veiligheids gordel
Verstelbare lijn
Max. draagvermogen tot maximaal 14kg
Buitenmaat  55(b)x43(h)x43(l)cm
Binnenmaat: 45(b)x35(h)x48(l)cm
Kleur: buitenkant donkerbruin, binnenkant beige

AFSAFETYHARN      Deluxe Safety Harness

Solvit Deluxe Safety Harness
Uitstekende bescherming en comfort!
De Solvit Deluxe Safety Harness zorgt voor een snelle, veilige en
comfortabele rit in de auto met uw hond. Dit tuig is onderworpen aan
een crash-test bij een gecertificeerd bedrijf, wat voldoet aan de
industriestandaarden.
Het tuig is hier onderworpen aan een uitgebreide statische proef met
een gewicht van meer dan 1360kg.
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AFTAGALONG      Tagalong Booster Seat - Standaard

TagAlong Booster Seat
Een stoel met uitzicht!
Het unieke ontwerp van de Solvit TagAlong Boosters seats geeft een
huisdier de mogelijkheid om uit het raam te kijken tijdens het rijden.
Eenvoudig te installeren, zelfs op de achterbank. Voorzien van
gewatteerde binnenkant. Riem aan de binnenkant voor een veilige rit
De gewatteerde binnenkant kan eruit gehaald worden om te wassen.
Inclusief veiligheids lijn en opbergvak. Verkrijgbaar in Small, Medium en
Large.

PETHOME      Mr. Herzher's Indoor Pet home

Mr. Herzher's Indoor Pet home
Rhino-riet™ is gemakkelijk te reinigen
Absorbeert geen vloeistof of geuren
Deurtje kan zowel naar binnen als naar buiten geopend worden
Verhoogde vloer
Extra stevige vloerplaat is eenvoudig te verwijderen
Verkrijgbaar: Kleur:  bruin Maten: S, M L XL

Deurbel voor de kat 
78110121      CAT DOORBELL

CAT DOORBELL
Een draadloze deurbel voor katten en katteneigenaren, met licht en
geluid.
Wanneer de kat naar binnen gelaten wil worden hoeft hij niet meer
aan de deur te krabben of buiten te blijven.
Maak de sensor buiten vast waar de kat meestal naar binnen wordt
gelaten. Plaats dan de ontvangerbel binnen in huis en verplaats deze
zo nodig. De bel rinkelt en knippert als indicatie dat de kat naar binnen
wil.

DNA test
2020      WISDOM PANEL INSIGHTS DNA TEST (vaste prijs)

DNA test
Ontdek de genetische herkomst van uw hond met deze unieke test.
Heeft u altijd al willen weten uit welke hondenrassen uw hond is
ontstaan?
Of wilt u beter begrijpen waarom uw mengsel rashond is zoals die is?
Dat kan nu snel en simpel met de DNA-test voor honden.
Meer dan 190 rassen in de database!
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380-77      Doggy dry (vaste prijs)

Doggy dry
Een nieuwe badjas voor honden. De badjas is gemaakt van een
speciale microvezel.
Hoogtepunten:
* De badjas is gemaakt van speciaal snel absorberende microvezelstof
* Twee verstelbare gespen om eenvoudig en snel aan- en uit te trekken
* Hoog absorberend materiaal dat snel droogt
* Extra brede halsopening
* Lange en brede buikflap die meer vocht absorbeert

Drinkwell
AVELON-EU-45      Drinkwell - Avelon Pet fountain (porcelein) 2 liter

Drinkwell - Avelon Pet fountain
* De fontein is van keramiek en is daardoor hygiënisch en gemakkelijk
schoon te houden.
* Verhoogde drinkschotel voor oudere dieren of dieren met artrose.
* Een vervangbare koolstoffilter neemt vieze smaakjes en luchtjes weg,
en zorgt voor een betere smaak.
* Een vervangbare schuimfilter houdt de pomp en het water schoner
door het opvangen van haren en vuil.
* Dompelpomp voor een stille werking.

D2EU-RE-20      Platinum Pet Fountain 5 liter

Platinum Pet Fountain 5 liter
Kan maximaal 5 liter water bevatten. Als katten en honden stromend
water drinken, verbetert dit hun welzijn en helpt dit de kans op
uitdroging en nierziektes te voorkomen. Gepatenteerde waterval met
een koolstoffilter dat slechte smaken en geuren verwijdert.

D360SS-EU-45      Drinkwell - 360 Stainless steel pet fountain - 3,8 liter

360 Stainless steel pet fountain - 3,8 liter
* Verwisselbare tuitringen creëren ten hoogste vijf afzonderlijke stromen.
* Een vervangbare koolstoffilter neemt vieze smaakjes en luchtjes weg.
* Een vervangbare schuimfilter houdt de pomp schoner door haren en
vuilresten weg te vangen.
* Een opvanghelling vermindert het spetteren en geluid van
vallend water.
* Dompelpomp voor een stille werking.
* Kan in de vaatwasser (met uitzondering van de pomp).

DOGC-REEU-20      Drinkwell Big Dog Fountain 8,5 Liter

Drinkwell Big Dog Fountain 8,5 Liter
Speciaal ontworpen voor grote honden en heeft een apart reservoir
voor 8,5 liter water. De fontein heeft een gepatenteerde waterval. Een
koolstoffilter verwijdert slechte smaken en geuren en biedt uw huisdier
fris gefilterd water.
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FCB-REEU-20      Drinkwell original 1,5 liter

Drinkwell Original
Bevat maximaal 1,5 liter water. Speciaal ontwikkeld om de gezondheid
van uw huisdier te verbeteren.  Als katten en honden stromend water
kunnen drinken, verbetert dit hun welzijn en helpt dit de kans op
uitdroging en nierziektes te voorkomen.  Gepatenteerde waterval  en
met een koolstoffilter dat slechte smaken en geuren verwijdert. Biedt
uw huisdier fris gefilterd water.

MINI-EU-20      Drinkwell mini-EU-20  1,2 Liter

Drinkwell mini.
Deze ruimtebesparende fontein voor kleine huisdieren kan maximaal
1,2 liter water bevatten, zeer geschikt voor katten en kleine honden.
Gepatenteerde waterval met een koolstoffilter dat slechte smaken en
geuren verwijdert. Biedt uw huisdier fris gefilterd water.
Katten vinden de waterval erg leuk: spelen en drinken tegelijk.

Wandelen met de hond
1030      DOGGYBELT (HANDSFREE)/ Heup Gordel

De Doggybelt
Een  loopgordel waarmee u veilig met de hond kunt wandelen. Het alle
belangrijkste is dat u geen hondenlijn in uw handen hebt en gewoon
lekker kan bewegen.
De nylon band is gevoerd met heerlijk fleece en wordt geleverd met
een verstelbare hondenlijn. Deze is met een eenvoudig kliksysteem los
te maken van de heup en dus ook als aparte lijn te gebruiken van 1,5
meter. Los verkrijgbaar: extra lijn voor extra hond

DOG-E-WALK      DOG-E-WALK tegen trekken aan de riem

DOG-e-walk
Een volautomatische ultrasoon trainingsapparaat voor de hond,
gebaseerd op de bewezen methode van de hondenfluit. Trekken aan
de riem wordt nu verleden tijd!
Altijd consequente correctie, 3 niveaus, tevens handmatig te bedienen.
Dit product wordt bevestigd tussen halsband en riem.

* Snel en succesvol leerproces.
* Wandelingen en training zonder stress.

EW-H-S-BK-45      Easy Walk Tuigje

EasyWalk tuigje
Speciaal ontworpen om honden voorzichtig te ontmoedigen om te
trekken als ze aan de lijn lopen. De unieke bevestiging van de lijn op de
borst stopt het trekken door de hond naar de zijkant te sturen en zijn
aandacht op zijn baas te richten. Vier verstelpunten voor maximaal
comfort. 5 maten (XS tot XL). Kleur zwart.

Maten: XS buikomtrek 30 - 40 cm; S buikomtrek 38 - 51 cm; M buikomtrek
51 - 71 cm; L  buikomtrek 66 - 91 cm;  XL buikomtrek 86 - 117 cm.
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SDLB      Lampje Locator Beacon

Locator Beacon van SportDOG Brand
Een gemakkelijke en betaalbare manier om uw honden 's avonds te
blijven zien.
Compacte veelzijdige veiligheids- en locatielicht.
De Locator Beacon kan worden ingesteld op constant branden of
knipperen.
Verkrijgbaar in blauw, rood, wit, groen of geel.

Fietsen met de hond 
1001      SPRINGER, VEILIG FIETSEN MET DE HOND

SPRINGER, VEILIG FIETSEN MET DE HOND
Fietst u graag met de hond en wilt u dat op een veilige manier doen?
Dan is de Springer voor u een aanrader!

De Springer is een spiraalveer voor aan de fiets waaraan de hond op
een veilige manier mee kan lopen. Hierdoor heeft u twee handen vrij
aan het stuur en blijft de hond op veilige afstand van verkeer, wielen
en pedalen.
Losse onderdelen verkrijgbaar

1001A      ALTRANET FIETSBEUGEL / DOGRUNNER

ALTRANET FIETSBEUGEL / DOGRUNNER
Veilig fietsen met de hond, nu ook met de Altranet fietsbeugel.

Net als de Springer is ook de Altranet Fietsbeugel TÜV gekeurd
(technische keuringsdienst Duitsland). 
Kwalitatief hoogwaardig product.
Losse onderdelen verkrijgbaar

1002A      ALTRANET MONTAGEKLEM

ALTRANET MONTAGEKLEM
De montageklem voor de Altranet Fietsbeugel, voor een tweede fiets.

6046      POD I LOVE LUXE FIETSTAS VOOR AAN STUUR INCL.

POD I LOVE LUXE FIETSTAS VOOR AAN STUUR INCL.
U kunt deze multifunctionele fietstas gebruiken als draagtas, fietsmand
of autotas.
Een prachtig , duurzaam en functioneel Italiaans ontwerp.
U kunt uw hond, tot een gewicht van 6,8 kg, in de tas plaatsen.
Deze wordt compleet geleverd met fietsbeugel dus hij is zo klaar voor
gebruik.
Afmetingen: 38 cm breed x 38 cm diep x 38 cm hoog. De totale hoogte
als de tas gesloten is 40 cm. Fietsbeugel ook los leverbaar.
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CYCBARL      Cycleash: extra beugel met riem

CYCBARL
Cycleash: extra beugel

CYCBLOC      Cycleash:  Montageklem

CYCBLOC
Cycleash:  Montageklem
Extra fietsbevestiging  montageklem voor de Cyclleash.

CYCLEASH      Cycleash Universele fiets Leash

Cycleash Universele fiets Leash
De meest geavanceerde fietslijn op de markt.  Een must-have voor
fietsers.
* Schokvrije TPR-technologie.
* Ultralight legering
* Ergonomisch gebogen stang
* Clip van geavanceerd design
* Dubbele verbinding (maximaal twee honden tegelijk)
Cycbarl en Cycbloc los leverbaar

QBC      Pod I Love fiets connectie

Pod I Love fiets connectie

Losse fietsconnectie voor de Pod I Love voor een tweede fiets.

FitPaws
B9-BHB      Balance Harness Buckle Neck (Vaste prijs)

Balance Harness Buckle Neck Blue-9 Company
-Voor iedere hond geschikt
-Uniek design
- Kliksysteem maakt he makkelijk met  aan en uit doen
-Confortabel
-Flexibele bevestigiing
Verkrijgbaar 5 maten en  in de kleuren paars, rood, blauw en licht
blauw.
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FITPAWS RAMP      FitPAWS® Dog Balance Ramp

FitPAWS® Dog Balance Ramp
Dit product zorgt ervoor dat ieder vlak oppervlak veranderd in een
actief oppervlak. Te gebruiken voor beginners balans training,
algemene fitness, herstel. Te gebruiken samen met andere FitPaws
producten zoals K9FITbone, Donut of Peanut.
De balance ramp is 35 cm.

FPAWSBD      FitPAWS  Balance Disc Blue 36 en 56 cm (vaste prijs)

FitPAWS  Balance Disc Blue 36 en 56 cm
Wordt gebruikt voor balanstraining voor sport - en werkhonden, maar
ook voor rehabilitatie en therapie voor dieren. Het gebruikte pvc-
materiaal is van professionele kwaliteit en speciaal voor honden
ontworpen, voorzien van goede grip en bestand tegen schade door
hondennagels.  De FitPAWS Balansplaat heeft een trainingsoppervlakte
van 36 cm en  56 cm en kan op verschillende manieren gebruikt
worden voor balanstraining. De disc heeft twee trainingsoppervlaktes:
een vlakke en een getextureerde zijde.

FPAWSMAT-BP      FitPAWS Balance Pad 38 x 46 x 5 cm Blue  (vaste prijs)

FitPAWS Balance Pad 38 x 46 x 5 cm Blue
De FitPAWS Balansplaat is een perfect hulpmiddel voor beginnende
balanstraining en biedt gematigde balansuitdaging voor honden die
herstellende van blessures zijn. Het gebruikte gesloten celschuim maakt
de FitPAWS Balansplaat waterdicht - geweldig wanneer je hem na
gebruik wilt schoonmaken of hem bij onderwatertherapie wil
gebruiken. U kunt de balansuitdaging veranderen door twee of meer
balansplaten te stapelen. Voor gebruik met grotere honden kunt u
twee platen naast elkaar leggen. Afmetingen: 38 x 46 x 5 cm.

FPAWSP 60B      FitPAWS Peanut 60cm Blue (vaste prijs)

De FitPAWS Pinda is een stabiliteitsbal in de vorm van een pinda,
ontwikkeld voor het trainen van de kernspieren van een hond. Het
gebruikte pvc-materiaal is van professionele kwaliteit en speciaal voor
honden ontworpen, voorzien van goede grip en bestand tegen schade
door hondennagels. De Pinda kan worden gebruikt voor zowel het
versterken van de kernspieren als voor rehabilitatie en therapeutische
doeleinden. De unieke pindavorm beperkt de bewegingen van de bal
tot voor - en achterwaartse ofwel zijwaartse bewegingen.

FPAWSPY      FitPAWS Peanut  Yellow, 40 cm trax en 70 cm (vaste prijs)

FitPAWS Peanut  Yellow, 40 cm trax en 70 cm
De FitPAWS Pinda is een stabiliteitsbal in de vorm van een pinda,
ontwikkeld voor het trainen van de kernspieren van een hond. Het
gebruikte pvc-materiaal is van professionele kwaliteit en speciaal voor
honden ontworpen, voorzien van goede grip en bestand tegen schade
door hondennagels. De Pinda kan worden gebruikt voor zowel het
versterken van de kernspieren als voor rehabilitatie en therapeutische
doeleinden. De unieke pindavorm beperkt de bewegingen van de bal
tot voor - en achterwaartse ofwel zijwaartse bewegingen.
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FPDH      FitPAWS Donut Holder (vaste prijs)

FitPAWS Donut Holder
Een opblaasbare ring die helpt de FitPAWS Donut te stabiliseren. Dit is
een goed hulpmiddel voor de training van honden die nog niet
gewend zijn aan de dynamische bewegingen van de Donut. Wanneer
de hond meer kracht in de spieren en een betere balans krijgt, kan de
donuthouder weggelaten worden zodat de hond kan trainen met de
donut direct op de ondergrond. De donuthouder kan tevens worden
gebruikt voor andere fitnessoefeningen, bijvoorbeeld door de hond er
doorheen te laten springen.

FPHARNR      FitPAWS Safety Harness (vaste prijs)

FitPAWS Safety Harness
Het FitPAWS Veiligheidstuig is een hondentuig van professionele
kwaliteit die gebruikt kan worden in combinatie met de FitPAWS
Peanut, maar ook voor andere methoden voor hondenrevalidatie. Het
is de perfecte oplossing voor als u onzeker bent over het gebruik van
de balansbal door uw hond, of voor minder stabiele honden in
revalidatie. Een geweldig hulpmiddel om uw hond op en af de Peanut
te begeleiden.
Verkrijgbaar in de maten XL, L, M, S, XS en XXS

FPHURD      FitPAWS Hurdle Set (vaste prijs)

FitPAWS Hurdle Set
Van onschatbare waarde voor behendigheidstraining in de achtertuin,
voor de reizende dierenrevalidatietherapeut  of voor professionele
hondentrainers. Volledig verstelbare en draagbare set van kegels en
hordes voor het trainen van behendigheid  van honden, bestaande uit
vier springbalken van 102 cm, acht goed zichtbare oranje kegels, acht
opzetstukken om de hoogte aan te passen en een zwarte nylon
draagtas. Geschikt voor gebruik binnen en buiten. De hoogte van de
springbalken is verstelbaar van 5 tot 76 cm in intervallen van 5 cm.

FPK9AGILITY      Canine Gym Dog Agility Kit (vaste prijs)

Canine Gym Dog Agility Kit
De behendigheidsuitrusting voor binnen en buiten!
Bent u op zoek naar een activiteit voor u en uw hond die zowel veel
fysieke als mentale aspecten van fitness omvat? Behendigheid helpt
om een sterkere band, meer zelfvertrouwen en een groter
zelfbewustzijn te creëren voor elke soort hond op iedere leeftijd.
Combineer de verschillende elementen om nieuwe mentale
uitdagingen te vormen en oefeningen erbij te betrekken die zorgen
voor het versterken van zowel de achter -, voor- en kernspieren.

FPK9BEDML      K9FITbed  Medium/Large Grijs, (vaste prijs)

K9FITbed  Medium/Large Grijs
Het bed heeft een handvat die ervoor zorgt dat het gemakkelijk mee
te nemen is tot de hond wil slapen. Het K9FITbed bevat een zacht
afneembaar deel, dat perfect fungeert als bescherming tegen harde
ondergronden. De onderkant van het K9FITbed is antislip. Het bed is
gemaakt van gerecyclede yogamatten en daarom milieuvriendelijk.
De beschikbaarheid van het materiaal varieert, waardoor wij helaas
niet altijd kunnen garanderen dat de kleuren op voorraad zijn.
Daartegenover staat de garantie dat u bijdraagt aan het milieu!
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FPK9BONE      K9FITbone -58 x 29 x 10 cm,  (vaste prijs)

K9FITBONE
Train kracht, uithoudingsvermogen, proprioceptie, balans en flexibiliteit
met het nieuwe K9FITbone!
Met het K9FITbone kunnen honden op een leuke manier hun hele
lichaam trainen, voor zowel kleine als grote honden. Het gebruikte pvc-
materiaal is van professionele kwaliteit, voorzien van goede grip en
bestand tegen schade door hondennagels.
Verkrijgbaar in de kleuren: Purple, razzleberry, blue, green en Orange

FP-RBOARDLG      FitPAWS Giant Rocker Board 75 x 75 cm (vaste prijs)

FitPAWS Giant Rocker Board 75 x 75 cm

Eindelijk, een groot balansbord speciaal ontworpen voor honden! Het
FitPAWS reuze balansbord heeft een extra grote trainingsoppervlakte
van 75 cm x 75 cm en een 4 cm brede balk als steunpunt. Afhankelijk
van hoe de hond staat, zal het bord zijwaarts of voor - en achterwaarts
bewegen. Gebruik dit bord voor rehabilitatie, balanstraining en
souplessetraining.

FPTARG      FitPAWS Targets (4 Targets) (vaste prijs)

FitPAWS Targets (4 Targets)

FitPAWS Doelwitten zijn geschikt voor speelse doelentraining, een leuke
en interactieve manier om uw hond te leren:
- op een aangewezen plek te gaan staan;
- aan een nieuwe uitrusting te wennen;
- op een specifieke plaats te blijven;
- bewustzijn van het lichaam te krijgen;
- bevestiging te leren zoeken.

FP-WB20      FitPAWS 50 cm Wobble Board (vaste prijs)

FitPAWS 50 cm Wobble Board

Het nieuwe FitPAWS 50cm Balansbord is een hulpmiddel voor
geavanceerde balanstraining en versterking van de kernspieren van
honden. Het boord heeft een rond, antislip oppervlak van 50 cm
doorsnede en een 6 cm houten steunpunt voor 360° dynamische
rotatie. Doordat uw hond probeert in het midden van het balansbord
te blijven staan, worden de kernspieren van uw hond aan het werk
gezet en versterkt.

FP-WB36      FitPAWS 90 cm Wobble Board (vaste prijs)

FitPAWS 90 cm Wobble Board
Het FitPAWS 90 cm Balansbord heeft een extra groot antislip  oppervlak,
die groot genoeg is voor de meeste honden. Er zitten drie verwisselbare
steunpunten (groot, medium en klein) bij, waardoor de
balanstrainingen kunnen worden aangepast aan het niveau.
Beginnende honden zouden zelfs kunnen beginnen zonder steunpunt,
zodat ze kunnen wennen aan het gevoel van het bord. Het niveau kan
dan opgeschroefd worden door steeds grotere steunpunten te
gebruiken.
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IFPEBO      Giant - K9FITbone

Giant - K9FITbone
Train kracht, uithoudingsvermogen, proprioceptie, balans en flexibiliteit
met het nieuwe Giant K9FITbone!
Met het K9FITbone kunnen honden op een leuke manier hun hele
lichaam trainen, voor zowel kleine als grote honden. Het gebruikte pvc-
materiaal is van professionele kwaliteit, voorzien van goede grip en
bestand tegen schade door hondennagels. Lengte 90 cm
Verkrijgbaar in de kleuren: Violet en Turquoise

IFPKBDRZ      FitPAWS  Balance Disc Razzleberry 36 en 56 cm (vaste prijs)

FitPAWS  Balance Disc 36 en 56 cm
Wordt gebruikt voor balanstraining voor sport - en werkhonden, maar
ook voor rehabilitatie en therapie voor dieren. Het gebruikte pvc-
materiaal is van professionele kwaliteit en speciaal voor honden
ontworpen, voorzien van goede grip en bestand tegen schade door
hondennagels.  De FitPAWS Balansplaat heeft een trainingsoppervlakte
van 36 cm en  56 cm en kan op verschillende manieren gebruikt
worden voor balanstraining. De disc heeft twee trainingsoppervlaktes:
een vlakke en een getextureerde zijde.

IFPKPPASAS      FitPAWS Paw Pods, Anti-Skid Platform, Set of 4 (vaste prijs)

FitPAWS Paw Pods, Anti-Skid Platform, Set of 4

Deze anti-slip Pods zijn 13 cm brede voetplaten die worden gebruikt
voor balanstrainingen voor honden. Plaats ze onder de voeten van uw
hond voor geavenceerde balanstraining, het versterken van de
kernspieren en piramidetraining voor showhonden. FitPAWS Paw Pods
kunnen ook worden gebruikt voor het versterken van de ledematen en
is een handig middel voor rehabilitatie.

IFPKTDPR55      FitPaws Trax Donut  Purple 55 cm (Vaste prijs)

FitPaws Trax Donut  Purple 55 cm
De FitPAWS Donut kan worden gebruikt voor balanstraining of
versterking van de kernspieren van honden die te klein zijn voor de
Peanut. Hij kan ook ingezet worden bij gewichtdragende therapie. Het
gebruikte pvc-materiaal is van professionele kwaliteit en speciaal voor
honden ontworpen, voorzien van goede grip en bestand tegen schade
door hondennagels. De FitPAWS Donut zorgt voor een gemiddelde
balansuitdaging.  Doordat het middenstuk breder is geeft de Donut
meer stabiliteit dan een ronde bal. Afmetingen: 33 cm x 55 cm

IFPKTPBL60      FitPAWS Peanut Blue trax, 60 cm (Vaste prijs)

FitPAWS Peanut Blue trax, 60 cm
De FitPAWS Pinda is een stabiliteitsbal in de vorm van een peanut,
ontwikkeld voor het trainen van de kernspieren van een hond. Het
gebruikte pvc-materiaal is van professionele kwaliteit en speciaal voor
honden ontworpen, voorzien van goede grip en bestand tegen schade
door hondennagels. De Peanut kan worden gebruikt voor zowel het
versterken van de kernspieren als voor rehabilitatie en therapeutische
doeleinden. De unieke peanutvorm beperkt de bewegingen van de
bal tot voor - en achterwaartse ofwel zijwaartse bewegingen.
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IFPKTPRD50      FitPaws Peanut Red Trax, 50 cm (Vaste prijs)

FitPaws Peanut Red Trax, 50 cm
De FitPAWS Pinda is een stabiliteitsbal in de vorm van een pinda,
ontwikkeld voor het trainen van de kernspieren van een hond. Het
gebruikte pvc-materiaal is van professionele kwaliteit en speciaal voor
honden ontworpen, voorzien van goede grip en bestand tegen schade
door hondennagels. De Pinda kan worden gebruikt voor zowel het
versterken van de kernspieren als voor rehabilitatie en therapeutische
doeleinden. De unieke pindavorm beperkt de bewegingen van de bal
tot voor - en achterwaartse ofwel zijwaartse bewegingen.

KLIMB      Klimb

Sports Klimb
's werelds eerste professioneel platform voor hondentrainingen. Het is
speciaal ontworpen om de relatie tussen u en uw hond te verbeteren.
Het beschikt over een sterk, gegoten poly blad met de exclusieve
PawGrip  rubberen oppervlak zo kan de hond stevig staan.
De poten zijn stevig  op hun  plaats te schroeven en op te bergen in
een uitsparing onder het blad van deze tafel zodat u dit produkt
eenvoudig en compact kan transporteren. Verkrijgbaar in zwart, blauw
en paars

LSH      Multi-Function leash (vaste prijs)

Multi-Funtion leash
Deze nieuwe Blue-9 Multi-Function Leash is speciaal ontworpen om
beide bevestigingspunten van het Balance Harness te gebruiken.
De M/L leash is 180 cm lang en 25 mm breed.
De S/M leash is 180 cm lang en 15 mm breed.
Verkrijgbaar in zwart, blauw, paars, licht blauw en rood.

Garmin
9001      Barklimiter van Garmin  (vaste prijs)

Barklimiter van Garmin
De antiblafband van Garmin is ontworpen met technologie van tri-
tronics. Deze band is zowel automatisch te gebruiken als manueel in te
stellen. Naast het corrigeren met statische correctie is er ook een optie
voor afleiding met vibratie.

Het product werkt met een oplaadbare batterij. Nieuw in het
assortiment van Altranet.

9006      Delta Sport XC System van Garmin  (vaste prijs)

Delta Sport XC System van Garmin
Trainer en antiblafband in een.
Deze trainer kan gebruikt worden met geluid, vibratie en statische
correcties (18 niveaus) .
De trainer werkt tot 1200 meter, duurzaam,  waterdicht. geschikt voor 3
honden.
De batterij is oplaadbaar en de zender heeft een lcd-scherm .
Uniek is bij deze trainer de ingebouwde barklimiter (antiblaffunctie) die
zowel automatisch als na handmatige instelling werkt.
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2024      Locator Tabcat

Locator Tabcat
Nieuw verbeterde vervanging voor de Loc8tor pet.
Het ultieme handzame apparaatje vindt binnen een maximale straal
van 122 meter uw kat of hond moeiteloos terug. Het ontvangertje op
de halsband gaat piepen als u het handzendertje activeert. De
handzender is zo groot als een credit kaart en stuurt u in de richting van
uw huisdier. Uw huisdier kan makkelijk geconditioneerd worden om ook
u te zoeken zodra zijn ontvangertje afgaat.

7815      Weenect hond GPS tracker  (vaste prijs) Nieuw

Weenect hond GPS tracker
Volg uw hond vanaf uw telefoon. Dankzij de gratis mobiele app weet u
met Weenect Dogs altijd waar uw hond zich bevindt.
Zijn GPS halsband zendt zijn live positie (elke 30 seconden) vanaf elke
afstand. U hoeft zich niet langer hees te roepen.
De GPS chip waarschuwt u van zodra uw hond probeert weg te lopen

7816      Weenect  Kat GPS tracker  (vaste prijs) Nieuw

Weenect  Kat GPS tracker
Volg de avonturen van uw kat rechtstreeks op uw telefoon.
Dankzij de gratis app, kunt u met Weenect Cats 2 uw kat live volgen op
een kaart,  waar ze ook gaat. De GPS tracker dekt om het even welke
afstand; uw kat blijft  veilig binnen haar territorium.
Leer uw kat aan om terug te komen zonder dat u zelfs maar uit uw stoel
hoeft te komen. De GPS tracker bevat een trainingsfunctie die zelfs de
meest avontuurlijke katten kan temmen.

H2O2GO
H2O2GO 350      H2O2GO 350 ml

H2O2GO 350 ml
De kleinere trendy waterfles (350 ml) voor de hond, gemaakt van
aluminium. Verkrijgbaar in moderne kleuren.
Zeer duurzaam en prachtig design. H2O2GO bidons zijn speciaal
ontworpen  voor uw hond.  U kunt er zelf ook uit drinken. Dit kan
doordat de bodem van de fles de  beker voor de hond is en de
opening dus altijd schoon blijft.
Geef uw hond water, waar u ook heen gaat.
Nooit meer zoeken naar water. Nooit meer plastic wegwerpflessen.

H2O2GO 750      H2O2GO 750 ml

H2O2GO 750 ml
De standaard trendy waterfles (750ml) voor de hond, gemaakt van
aluminium. Verkrijgbaar in moderne kleuren.
Zeer duurzaam en prachtig design. H2O2GO bidons zijn speciaal
ontworpen  zodat u en uw hond uit dezelfde fles kunnen drinken. Dit
kan doordat de bodem van de fles de  beker voor de hond is en de
opening dus altijd schoon blijft. Geef uw hond water, waar u ook heen
gaat.
Nooit meer zoeken naar water.
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904638      Petego voorstoel beschermer

Petego voorstoel beschermer
Prachtig Petego product: gemaakt van uiterst duurzame polyester doek
en de onderzijde is gemaakt met een anti-slip mesh. De ingenieuze
neopreen gordels laten de hoeken stevig verankerd worden aan de
stoel.
Onze slimme hoofdsteun riemen kunnen ook worden gebruikt om rond
de stoelhoek te doen als de hoofdsteunen niet beschikbaar zijn,
meestal op oudere auto's.  Kleuren : Tan, grijs, antraciet en zwart
Afmetingen: 71 x 122 cm

904642      Petego achterbank beschermer

Petego achterbank beschermer
Gemaakt van uiterst duurzame polyester doek en de onderzijde is
gemaakt met een anti-slip mesh. De ingenieuze neopreen gordels
laten de hoeken stevig verankerd worden aan de stoel.
Onze slimme hoofdsteun riemen kunnen ook worden gebruikt om rond
de stoelhoek te doen als de hoofdsteunen niet beschikbaar zijn
Kleuren : Tan, grijs, antraciet en zwart
Afmetingen 132x121cm

904646      Hammock achterbank beschermer

Hammock achterbank beschermer
De stoel beschermer  is gemaakt van uiterst duurzame polyester doek
en de onderzijde is gemaakt met een anti-slip mesh. De ingenieuze
neopreen gordels laten de hoeken stevig verankerd worden aan de
stoel.
Onze slimme hoofdsteun riemen kunnen ook worden gebruikt om rond
de stoelhoek te doen als de hoofdsteunen niet beschikbaar zijn,
meestal op oudere auto's. Kleuren : Tan, grijs, antraciet en zwart
Afmetingen: 131 x 162 cm

904650      Pet tube,

Pet Tube
Een lichtgewicht, maar supersterke  kennel,  een opvouwbare  stijlvolle
oplossing om vrij met uw huisdieren te reizen.  2 maten S/L, de grootste
kan gedeeltelijk worden gebruikt bij een of twee derde van zijn totale
lengte,  mooie oplossing van problemen met ruimte op de achterbank.
L: 61 X 119 cm
S: 46 X 46 cm

CMP      Comfort pillow pet tube

Comfort pillow pet tube
Het Pet Tube comfortkussen is een dik schuimkussen dat extra comfort
biedt voor uw huisdier wanneer het reist in de veiligheid van de door
Emanuele Bianchi ontwikkelde Pet Tube. Het grote comfortkussen wordt
in twee stukken geleverd, zodat u de grote Pet Tube ook in zijn
compacte versie kunt gebruiken. Maten S en L

26

Hond in de auto 



EBSPRS XLSUV      XLarge achterbank beschermer

XLARGE ACHTERBANK BESCHERMER
Houdt uw achterbank vrij van haren, vuil, modder en al het andere dat
uw hond doorgaans mee de auto in neemt. De hangmat voor de
achterbank is gemaakt van extreem duurzaam polyster canvas. De
onderkant is gemaakt met antislipgaas. Dankzij de ingenieuze
neoprene riemen  blijven de twee losse hoeken stevig aan de stoel
bevestigd.  De stoelhangmat is 150 bij 163 cm en is perfect voor SUV's.
verkrijgbaar in de kleur antraciet.

ISOFIX      ISOFIX-Latch Connection

ISOFIX-Latch Connection
De ISOFIX-gordelaansluiting van Emanuele Bianchi Design is het
veiligste systeem  om je huisdier te vervoeren. De gordelaansluiting
wordt gecombineerd met de Jet Set huisdierdrager in elke maat of
kleur. Het systeem heeft de zeer strikte FMVSS 213 CRASH-test doorstaan,
waarmee ook veiligheidsstoelen voor kinderen worden getest. Uw
huisdier is nu even veilig als uw kind.

K9G      Universal pet Safety barrier black

Kar 9 Guard
Te gebruiken tussen de voorste stoelen en de achterbank of tussen de
achterbank en de kofferbak, houdt uw huisdier veilig op zijn plaats
terwijl u rijdt. De Kar 9 Guard bevat het slimme K9-bevestigingssysteem,
dat hem volledig draagbaar en makkelijk te installeren maakt.
Minimale afmetingen (h x b): 30,5 cm x 86,4 cm
Uit te breiden tot (h x b): 45,7 cm x 142,2 cm
Gewicht: 2,3 kg

K9K      K9K auto rek

K9K auto rek
Een universeel (geschikt voor vrijwel elke auto) volledig draagbaar en
volledig verstelbaar huisdierautoreksysteem.
De K9K verslaat alle conventionele rekken in kwaliteit, functionaliteit en
stijl. Het voorkomt eventuele montageschade die optreed bij het
comprimeren van rekken en het bevestigen of verwijderen van
permanente rekken.
Min. hoogte 30 cm, max. hoogte 51.
Min. breedte 83 cm, max. breedte 152 cm.

K9LIFT      K9 lift universal pet booster seat

K9 lift universal pet booster seat
De Kar 9 Lift universele Pet Booster autostoel laat uw huisdier van het
uitzicht genieten terwijl hij met u in de auto rijdt en houdt hem in uw
blikveld. De K9 Lift bevat de slimme K9K-bevestigingstechonologie. Hij
kan bevestigd worden aan de voor- of achterzijde van de stoel. De K9
Lift is makkelijk te installeren. De bekleding  is afneembaar en kun je
met de hand wassen
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K9LIFT MAT      K9Lift Mat

Een  matje voor de kar  9 lift universal pet booster seat

K9T      Kar 9 Tunnel

Kar 9 tunnel
Een bijzonder duurzame, stoffen kennel die de beste veiligheid biedt
voor uw huisdier en u  daarmee een rustig gevoel geeft. Hij wordt goed
bevestigd aan de achterbank met de geïntegreerde vergrendelingen
van ISOFIX, die direct aan het al in uw auto aanwezige ISOFIX-
bevestigingssysteem verbonden kunnen worden. De slimme vorm van
de Kar 9 tunnel heeft een platte achter- en onderzijde, zodat uw
huisdier veilig is terwijl  u rijdt. Handig te gebruiken met de Seat
extender. Afmetingen: 65 x 61 x 122 cm

MEBARR      Walky Guard mesh barrier

Walky Guard mesh barrier
Het autoscherm van gaas ontworpen door Emanuele Bianchi is
geschikt voor gebruik met de Walky Guard of op zichzelf. Het is de
ideale oplossing om te voorkomen dat uw huisdier op de voorste stoel
komt terwijl u reist. Het scherm is gemaakt van duurzaam nylon gaas en
wordt bevestigd aan de voorstoelen met verstelbare nylon riemen en
een afneembaar frame van glasvezel dat structuur en stabiliteit biedt.
De speciale gespen zorgen ervoor dat het scherm in slechts enkele
seconden los te maken is.

SEAT EXT      Seat Extender Inflatable Pillow

Seat Extender Inflatable Pillow
De opblaasbare stoelverlenger van Petego vult de ruimte tussen de
voorste stoelen en de achterbank in uw auto. Deze stoelverlenger is
gemaakt van duurzaam nylon met een achterzijde van pvc. Hij is
perfect voor manden of grote dragers en voorkomt dat huisdieren in
de ruimte tussen de stoelen vallen en daardoor gewond raken.
Afmetingen: 125 x25  x 33 cm. Elektrische luchtpomp inbegrepen.
tevens handig om bij de K9 tunnel te gebruiken.

Hondentent / Bench
UPET L      Petego Upet portable Pethouse, Large

Petego Upet portable Pethouse
Een draagbaar dierenhuis dat werkt op basis van een
paraplumechanisme. De Upet-tent kan tevens gebruikt worden als
autobench of als buitentent. Hij klapt in enkele seconden uit en kan
met dezelfde snelheid weer ingeklapt worden. Dit ultralichte onderdak
bevat een schoudertas voor draaggemak, ramen van klauwbestendig
gaas en een voortent zodat uw huisdier zich altijd thuis zal voelen waar
u ook samen naartoe gaat.
Afmeting: L 90 x 90 x 90 cm, M 75 x 75 x 79 cm
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UPET M      Petego Upet portable Pethouse,  Medium

Petego Upet portable Pethouse
Een draagbaar dierenhuis dat werkt op basis van een
paraplumechanisme. De Upet-tent kan tevens gebruikt worden als
autobench of als buitentent. Hij klapt in enkele seconden uit en kan
met dezelfde snelheid weer ingeklapt worden. Dit ultralichte onderdak
bevat een schoudertas voor draaggemak, ramen van klauwbestendig
gaas en een voortent zodat uw huisdier zich altijd thuis zal voelen waar
u ook samen naartoe gaat.
Afmeting: L 90 x 90 x 90 cm, M 75 x 75 x 79 cm

Jassen 
790001      Charly- Reflective coat grey

Charly- Reflective coat grey
Border and Charle's is een prachtige  regenjas voor zowel kleine als
grote honden.  Charly  is volledig reflecterend en dus extra veilig. Deze
jas houdt je hond droog en warm.  Door de uitneembare voering is hij
als regenjas én winterjas  te gebruiken. De jas sluit door middel van
klittenband. De voering is van fleece ( 100% katoen)  In de jas zit een
afsluitbare opening om de lijn aan het tuigje van de hond te kunnen
bevestigen. Rug lengte: XXS 28 cm, XS 32 cm, S 38 cm, M 42 cm, L 48
cm, XL 60 cm, XXL 80 cm

Katten 
PAL19-14656      Scoop Free zelfreinigende kattenbak met deksel

Scoop Free zelfreinigende kattenbak met deksel
• De wegwerpbare kattenbaklade biedt handenvrij gemak en
geurbeheersing
• De beklede kattenbaklade beschermt tegen lekkage
• Altijd een frisse kristallen kattenbakvulling
• Elke vervangende kattenbaklade met kristallen kattenbakvulling gaat
maar liefst 30 dagen mee (afhankelijk van het aantal katten)
• Afgesloten afvalcompartiment
Scoop Free navullingen los verkrijgbaar

PAL19-14657      Scoop Free zelfreinigende kattenbak

Scoop Free zelfreinigende kattenbak
• De wegwerpbare kattenbaklade biedt handenvrij gemak en
geurbeheersing
• De beklede kattenbaklade beschermt tegen lekkage
• Altijd een frisse kristallen kattenbakvulling
• Elke vervangende kattenbaklade met kristallen kattenbakvulling
gaat maar liefst 30 dagen mee (afhankelijk van het aantal katten)
• Afgesloten afvalcompartiment
Scoop Free navullingen los verkrijgbaar

PTY19-15241      Frolicat Cheese

Frolicat Cheese
Een spannend spelletje kiekeboe met twee muisjes die aan weerszijden
van een blok Zwitserse kaas tevoorschijn komen. Uw kat zal genieten
van de jacht.
Voor onverwachte speelsessies kunt u de modus spelen-wanneer-u-
niet-thuis bent gebruiken zodat uw kat de hele dag door wordt bezig
gehouden.
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PTY45-14259      Frolicat Dart duo

Frolicat Dart duo
* Twee draaiende lasers.
* 360-graden laserpatronen.
* Variabele snelheidsinstellingen.
* Aanpasbare timer.
* 16 spannende speelcombinaties.
* Automatisch ronddraaiend licht met twee lasers

PTY45-14260      Frolicat Flik

Frolicat Flik
Automatsche kattenplager dat een draadje gooit om uw kat
enthousiast te laten spelen. Kijk hoe uw nieuwsgierige kat de Flik
achtervolgt om het draadje te vangen voordat het zich weer verbergt.

* Automatische plaagkoord.
* Stimuleert het natuurlijk instinct van katten om te jagen en te
achtervolgen.
* Gemakkelijk aan en uit te zetten.

PTY45-14270      Frolicat Pouncer

Frolicat Pouncer

* Marshal Maus beweegt onvoorspelbaar in een baan van 360 graden
om uw kat te lokken.
* Aanpasbare instellingen - traag, medium, snel of variabele snelheden.
* Schakelt automatisch uit na 10 minuten.

PTY45-14271      Frolicat Bolt automatisch laserlicht

Frolicat Bolt automatisch laserlicht

* Automatische modus - laat de laser in een willekeurig patroon
bewegen voor een handenvrije speelsessie.
* Aanpasbare spiegel - mik de laser op verschillende oppervlakken.
* Handmatige modus - houd het licht in uw hand om unieke
laserpartonen te maken.
* Schakelt automatisch uit na 15 minuten.

PTY45-14272      Frolicat Dart automatisch ronddraaiend laserlicht

Frolicat Dart automatisch ronddraaiend laserlicht

* 360-graden laserpatronen
* Variabele snelheidsinstellingen
* Aanpasbare timer
* 16 spannende speelcombinaties

Hoe werkt het?
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101001      KONG Cushion

KONG Cushion
Biedt ontspannen comfort aan dieren die moeten herstellen en baasjes
zijn blij met het eenvoudig te reinigen materiaal. Deze opblaasbare
beschermingskraag met luchtkussens kan worden gebruikt bij
verwondingen, huiduitslag en na operaties, en is volledig verstelbaar.
KONG Cushion biedt meer bewegingsvrijheid dan een traditionele
kraag en zit niet in de weg als het dier wil eten of drinken.
Verkrijgbaar in vijf maten: XS, S, M, L en XL

Kooien 
KAMERBENCH      Animal cages kamerbench (vaste prijs)

Animal cages kamerbench
De kamerbenches zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium met
betontriplex wanden (grijs) en hebben standaard 2 dichte wanden.
Optie: deur in lange of korte zijde, graag aangeven bij bestellen.
Model 1: afmetingen  76x52x61 cm (d x b x h)
Model 2: afmetingen  91x60x71 cm (d x b x h)
Model 3: afmetingen 106x71x81 cm (d x b x h) (met extra
verstevigingskoker)
Verzendkosten zijn € 15,00

KAY      Animal cages voor de auto model Kay (vaste prijs)

Animal cages voor de auto model Kay
Demonteerbare autokooi, standaard met vluchtluik! Model Kay is 50
cm breed, 65 cm hoog en verkrijgbaar in 3 dieptematen.
Deze kooien worden geleverd in doos, en zijn door de consument zelf,
aan de hand van een handleiding, in elkaar te zetten.
De autokooien zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium en lichtgrijs
plaatwerk. Op deze kooien geldt  een garantie- en servicetermijn van
minimaal 2 jaar.
Verzendkosten zijn € 15,00.

MAX      Animal Cages voor in de auto Model Max (vaste prijs)

Animal Cages voor in de auto Model Max
Demonteerbare autokooi, standaard met vluchtluik! Model Max is 69
cm breed, 65 cm hoog en verkrijgbaar in 3 dieptematen.
De autokooien zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium en lichtgrijs
plaatwerk. Op deze kooien geldt een garantie- en servicetermijn van
minimaal 2 jaar.

Verzend kosten zijn € 15,00

REX      Animal cages  voor de auto model Rex (vaste prijs)

Animal cages  voor de auto model Rex
Demonteerbare autokooi, standaard met vluchtluik! Model Rex is 60 cm
breed, 65 cm hoog en verkrijgbaar in 3 dieptematen. Model Rex is
voorzien van een drempel!
De autokooien zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium en lichtgrijs
plaatwerk. Op deze kooien geldt een garantie- en servicetermijn van
minimaal 2 jaar.

Verzendkosten zijn € 15,00
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LS ORIGINAL      LITTER SPINNER ORIGINAL  (vaste prijs)

LITTER SPINNER ORIGINAL = DUTCH DESIGN
De ultieme kattenbak, in een handomdraai te reinigen.
Schoon,  effectief,  geen batterijen,  makkelijk te bedienen.
De LS Original is een zeer modieuze, robuuste en duurzame accesoire
voor uw interieur.
Verkrijgbaar in 3 kleuren: wit, trendy groen en antracietgrijs.
De LS Original wordt gebruikt met zelf-klontvormend grit.
Kleur: antraciet

Luiken hond & kat 
5000GROEP      270-4 STANDEN GR.KAT/KL.HOND TOT 10KG

270-4 STANDEN GR.KAT/KL.HOND TOT 10KG

Matte afwerking: Altranet code 5000 (270ML)
Witte afwerking: Altranet code 5001 (280ML)

4 standenvergrendeling, tochtstrip, montagehandleiding en boor
instructies voor deurmontage. Past in deuren, ramen, PVC, uPVC,
metaal, stenen muren en schuifdeuren

5002GROEP      300 HANDMATIG KATTEN TOT 7 KG

300 HANDMATIG KATTEN TOT 7 KG
4 standenvergrendeling, tochtstrip, montagehandleiding en boor
instructies voor deurmontage. Past in houten deuren, ramen, PVC,
uPVC, metaal, stenen muren en schuifdeuren

Witte afwerking: Altranet code 5002 (300GIFD)
Houtnerfafwerking: Altranet code 5003 (320GIFD)
Grijze afwerking: Altranet code 5004 (340GIFD)

5005GROEP      400 MAGNETISCH KATTEN TOT 7 KG

400 MAGNETISCH KATTEN TOT 7 KG
Magnetische kattenluiken voor katten tot 7 kg met vier standen
ergrendeling.
Helpt zwerfkatten buiten te houden. Uw kat draagt een magnetische
halsband die het kattenluik ontgrendelt.

Witte afwerking: Altranet code 5005 (400GIFD)
Houtnerfafwerking: Altranet code 5006 (420GIFD)

5008GROEP      500 INFRAROOD KATTEN TOT 7KG

500 INFRAROOD KATTEN TOT 7KG
Deluxe infrarood kattenluik met vier standen vergrendeling  voor katten
tot 7 kg. Met witte afwerking.
De infrarood halsband en het infrarood kattenluik met batterij helpen
ongewenste katten buiten te houden. Uw kat ontgrendelt het kattenluik
met zijn halsband.

Los te bestellen: extra halsband.

Litterspinner Altranet Dutch design
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5013GROEP      600 ALUMINIUM KAT/HOND LUIK

600 ALUMINIUM KAT/HOND LUIK
Huisdierenluik vervaardigd uit een robuust aluminium geraamte.
Duurzaam flexibel luik voor de wat onstuimigere dieren. Bevat een
afsluitpaneel.
* Small: Grote katten en kleine honden tot 7 kg. Altranet code 5013
(600ML)
* Medium: Middelgrote honden tot 18 kg. Altranet code 5014 (620ML)
* Large: Grote honden tot 45 kg. Altranet code 5015 (640ML)
* Extra Large: Zeer grote honden tot 100 kg. Altranet code 5016 (660ML)

5017GROEP      715 STANDAARD 2 STANDEN SMALL

715 STANDAARD 2 STANDEN SMALL

Het oorspronkelijke Staywell huisdierenluik is verkrijgbaar in 3 maten en
3 kleuren (wit, bruin en zilver). Wordt geleverd met een afsluitpaneel.

* Small wit: Altranet code 5017 (715GIFD)
* Small bruin: Altranet code 5018 (730GIFD)
* Small zilver: Altranet code 5019 (737GIFD)

5020GROEP      740 STANDAARD 2 STANDEN MEDIUM

740 STANDAARD 2 STANDEN MEDIUM

Het oorspronkelijke Staywell huisdierenuik is verkrijgbaar in 3 maten en 3
kleuren (wit, bruin en zilver). Wordt geleverd met een afsluitpaneel.

* Medium wit: Altranet code 5020 (740ML)
* Medium bruin: Altranet code 5021 (755ML)
* Medium zilver: Altranet code 5022 (757ML)

5023GROEP      760 STANDAARD 2 STANDEN LARGE

760 STANDAARD 2 STANDEN LARGE

Het oorspronkelijke Staywell huisdierenluik is verkrijgbaar in 3 maten en
3 kleuren (wit, bruin en zilver). Wordt geleverd met een afsluitpaneel.

* Large wit: Altranet code 5023 (760ML)
* Large bruin: Altranet code 5024 (775ML)
* Large zilver: Altranet code 5025 (777ML)

5030GROEP      917 4 WAY PET DOOR

917 4 WAY PET DOOR

Handmatig klassiek kattenluik, te vergrendelen in vier richtingen.
Vier vergrendelopties: alleen in, alleen uit, open, afgesloten.
Geschikt voor katten tot 7 kg.

Met tunnel: Altranet code 5030 (917GIFD)
Zonder tunnel: Altranet code 5031 (919GIFD)
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5032      932 MAGNETICALLY OPERATED PET DOOR

932 MAGNETICALLY OPERATED PET DOOR

Klassiek magnetisch kattenluik met vergrendeling in vier richtingen.

De magnetische halsbandsleutel helpt zwerfkatten buiten de deur te
houden.

Vier vergrendelopties: alleen in, alleen uit, open, gesloten.

PPA19-16145      MICROCHIP KATTENLUIK  OP BATTERIJEN (vaste prijs)

MICROCHIP KATTENLUIK
Uw PetSafe Microchip Kattenluik is ontworpen om uw kat makkelijke
toegang tot de buitenwereld te geven, terwijl het andere, katten en
dieren, buiten uw huis houdt. Het Microchip Kattenluik werkt middels
het lezen van de unieke microchip ID van uw kat, zonder dat een
halsband of accessoir nodig is.
Dit nieuwe luik werkt op batterijen en er kunnen  tot 40 gechipte katten
in gezet worden. Versterkte, dubbele, automatische vergrendeling met
handmatige 4-standenvergrendeling

PetSafe Antiblaf / Spray correctie 
6061A      BIG DOG SPRAY ANTIBLAFBAND - GEURLOOS

BIG DOG SPRAY ANTIBLAFBAND - GEURLOOS
Deze antiblafband detecteert het blaffen door middel van vibraties. De
blafband geeft de hond een geurloze onschadelijke spray waardoor
de hond stopt met blaffen.
Vanaf 18 kg.
De PerfectBark-technologie onderscheidt geblaf van andere externe
geluiden door middel van tril- en geluidssensoren.

6061B      LITTLE DOG SPRAY ANTIBLAFBAND - GEURLOOS

LITTLE DOG SPRAY ANTIBLAFBAND - GEURLOOS
Deze halsband is ontworpen voor gebruik bij kleine honden tot 26 kg.
Spuit een volledig natuurlijke geurloze en onschadelijke spray om
overmatig geblaf te ontmoedigen.
De PerfectBark-technologie onderscheidt geblaf van andere externe
geluiden door middel van tril- en geluidssensoren.

6061D2      ANTI-BARK SPRAY COLLAR - CITRONELLA

ANTI-BARK SPRAY COLLAR - CITRONELLA
Dit systeem voor blafbeheersing maakt gebruik van een onschadelijke
maar afleidende spray met citronellageur om ongewenst geblaf te
onderbreken.
Bevat 1 spuitbus citronella.

Geschikt voor honden vanaf 2,7 kg
Past rond elke nek van maximaal 60 cm
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6061H      DELUXE  ANTIBLAFBAND SPRAY - GEURLOOS

DELUXE  BLAFBEHEERSING SPRAY - GEURLOOS
Na ieder blafgeluid geeft deze antiblafband een onschadelijke
geurloze spray af. Zo traint u geleidelijk uw hond om te stoppen met
blaffen.
Het bijzondere aan deze blafband is dat hij 2 sprayniveaus kan
afgeven.
Transparant reservoir met indicator voor sprayniveau

PetSafe Antiblaf / Statische correctie
6016      DELUXE ANTIBLAFHALSBAND VOOR GROTE HONDEN

DELUXE ANTIBLAFHALSBAND VOOR GROTE HONDEN
Dit is op dit moment onze aanrader voor grotere honden die blaffen en
janken.  Deze band is uit de nieuwste serie en presteert beter dan ooit!
Deze antiblafband heeft 10 correctieniveaus en maakt gebruik van het
Temperament Learning System om het correctieniveau automatisch
aan te passen.
Voor honden vanaf 18 kg.
Batterij RFA-188

6017      DELUXE ANTIBLAFHALSBAND VOOR KLEINE HONDEN

DELUXE ANTIBLAFHALSBAND VOOR KLEINE HONDEN
De allerkleinste antiblafhalsband voor kleine honden van 3,6 kg tot 18
kg, met statische correctie.
Zeer geschikt tegen blaffen en janken (tweevoudige detectie).
Het systeem bevat 10 correctieniveaus en heeft een speciaal
ontworpen Temperament Learning System met automatische
aanpassing van het correctieniveau. Batterij RFA-188
Veel gebruikt voor Chihuahua en Jack Russels

6064      DELUXE ANTIBLAFHALSBAND

DELUXE ANTIBLAFHALSBAND
De Deluxe Bark Control is geschikt voor de meeste blaffende en
jankende honden.

De Deluxe Bark Control reageert op de trillingen van de stembanden in
combinatie met het geluid van de hond.
De band is instelbaar op 3 niveaus met elk 6 oplopende correcties.
Wanneer de hond blaft of jankt geeft de band een lichte statische
correctie.

6065      ANTIBLAFHALSBAND

ANTIBLAFHALSBAND
De Bark Control Collar is geschikt voor de meeste honden.

- Reageert op de trillingen van de stembanden.
- Heeft 6 correctieniveaus.
- Corrigeert d.m.v. pieptoon gevolgd door statische correctie.
-Werkt met een speciale batterijmodule (PetSafe RFA-67).
- De meeste verkochte antiblafhalsband
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PBC45-13339      VIBRERENDE  ANTIBLAFBAND

VIBRERENDE  ANTIBLAFBAND
De VBC-10 Vibrerende Blafbeheersing combineert correctie op basis
van vibratie met de gepatendeerde PerfectBark-technologie om de
trainingsfase te verkorten en goed gedrag te stimuleren. Wanneer de
antiblafhalsband volgens de instructies wordt gebruikt, vermindert ( in
de meeste gevallen)  het vervelende geblaf op een veilige manier.

PetSafe Antiblaf /  Ultrasoon correctie
6009      VOGELHUISJE: BLAFBEHEERSING VOOR BUITENSHUIS

VOGELHUISJE: BLAFBEHEERSING VOOR BUITENSHUIS
Denk aan uw buren en stop het blaffen van uw hond maar ook als de
hond van uw buren u helemaal gek maakt met geblaf is dit product
het hulpmiddel  voor u.
Dit ultrasone antiblafapparaat lijkt op een vogelhuis. Reageert op
geluid en heeft 3 verschillende standen. Maximale afstand is 15 meter.
Ook binnenshuis te gebuiken.

6009A      DELUXE VOGELHUISJE: BLAFBEHEERSING VOOR BUITENSHUIS

DELUXE VOGELHUISJE: BLAFBEHEERSING VOOR BUITENSHUIS
* Programmeerbare digitale timer om de unit op bepaalde tijden
overdag en 's nachts in of uit te schakelen.
* Eenvoudig te gebruiken.
* Ultrasoon geluid om vervelend geblaf tot op 15 meter af te schrikken.
* Duurzaam en weerbestendig.
* 3-kleurig ledlampje.
* Indicator voor batterij bijna leeg.

6050      ULTRASONE ANTIBLAFBAND

ULTRASONE ANTIBLAFBAND
De Sonic Bark Control is uitsluitend bedoeld voor kleine hondjes die
gauw onder de indruk zijn (niet geschikt voor bv. teckel, beagle, jack
russel, Chihuahua).
Corrigeert door middel van ultrasoon geluid.
Aangezien de Sonic Bark Control reageert op geluid kan deze niet
gebruikt worden als er meerdere honden aanwezig zijn.

PBC19-14780      BLAFCONTROLE BINNENSHUIS per stuk

PetSafe® Blafcontrole binnenshuis
Wanneer dit product zich binnen het bereik van een blaffende hond
bevindt, pikt een interne microfoon het geluid op. Het apparaat zendt
automatisch een ultrasone toon uit die honden wel kunnen horen,
maar de meeste mensen niet. De hond schrikt van het ultrasone geluid
en stopt met blaffen. Na verloop van tijd legt hij het verband tussen zijn
blaffen en dit onplezierige geluid. Wanneer de hond stopt met blaffen,
stopt ook de ultrasone toon. De toon werkt tot op 8 meter afstand.
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6084      RECEIVER DRAADLOOS OMHEININGSSYSTEEM

RECEIVER DRAADLOOS OMHEININGSSYSTEEM
Dit is de enige halsband die op de Wireless Fence aangesloten kan
worden!
Ongeschikt voor zeer kleine honden en katten. Werkt alleen samen met
de WirelessFence.
* 6  corrigerende niveau's.
* Alleen-piepen modus.
* Lege batterij indicator.
* (Spat-)waterdicht.

6085      DRAADLOOS OMHEININGSSYSTEEM  (INSTANT FENCE)

DRAADLOOS OMHEININGSSYSTEEM  (INSTANT FENCE)
De Wireless Fence is een draadloos omheiningssysteem (incl. 1
ontvanger). Eenvoudig omheiningsysteem creëert een cirkelvormige
terreingrens door middel van een radiosignaal. Maximale straal 27,5 m
(doorsnee 55 m).
Minimale straal 1,5 m.
Geschikt voor honden vanaf 3,6 kg.
Geschikt voor onbeperkt aantal honden.

6086      STAY + PLAY WIRELESS FENCE DRAADLOZE OMHEINING

STAY + PLAY WIRELESS FENCE DRAADLOZE OMHEINING
Veilig, effectief en comfortabel voor honden vanaf  2,3 kg. Dankzij de
verbeterde technologie kunnen honden binnen een straal van 32
meter vrij rond lopen. Doorsnee 64 meter.
Aan dit innovatieve draagbare systeem kan een onbeperkt aantal
honden worden toegevoegd (met extra onvangers). De ontvanger
werkt met een oplaadbare batterij.

6087      STAY + PLAY WIRELESS FENCE EXTRA ONTVANGER HALSBAND

EXTRA ONTVANGER HALSBAND STAY + PLAY WIRELESS FENCE
Deze ontvanger werkt met een oplaadbare batterij.
Geschikt voor honden en katten vanaf 2,3 kg.

PetSafe Omheining / Met draad
6038      DELUXE OMHEININGSSYSTEEM MET DRAAD VOOR KATTEN  (CATFENCE)

DELUXE OMHEININGSSYSTEEM MET DRAAD VOOR KATTEN  (CATFENCE)

Inclusief zender, 150 meter draad, 25 vlaggetjes en halsband/
ontvanger met 4 niveaus. Systeem is uit te breiden voor meerdere
katten en honden.
Tevens uit te breiden tot 2500 meter draad .

PetSafe Omheining / Draadloos 
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6039      RECEIVER CAT (EXTRA HALSBAND VOOR KAT met 4 niveaus)

RECEIVER CAT (EXTRA HALSBAND VOOR KAT)

Halsband met 4 niveaus. Indien u meerdere katten of honden heeft
kunt u meerdere halsbanden op een systeem aansluiten. Kat en hond
kunnen gecombineerd worden. 
Speciaal halsbandje met elastiek, voor  kat.

6090      OMHEININGSSYSTEEM MET DRAAD

OMHEININGSSYSTEEM MET DRAAD
Radio Fence is een onzichtbare omheining die werkt door middel van
een draad die ervoor zorgt dat de hond of kat de tuin niet uit kan.  Voor
honden tot ongeveer 18 kg.
* Wordt geleverd met 150 meter draad en 1 ontvanger, zender,
vlaggetjes en handleiding.
* Kan worden uitgebreid tot 2500 meter draad .
* Systeem is geschikt voor meerdere honden en/of katten.

6090A      DELUXE OMHEININGSSYSTEEM MET DRAAD VOOR KLEINE HONDEN

DELUXE OMHEININGSSYSTEEM MET DRAAD VOOR KLEINE HONDEN
Een mooie oplossing voor kleine honden vanaf 2,3 kg. De halsband is
heel klein, licht en luxe (57 g). Eenvoudig te installeren, onzichtbaar. Het
basispakket bevat 150 m omheiningsdraad, vlaggetjes, zender en
ontvanger. Draad kan uitgebreid worden tot 2500 meter. Het is te
gebruiken voor meerdere honden en  ook katten kunnen met de
speciale catreceiver in dit gebied blijven.

6090B      EXTRA HALSBAND (RECIEVER)  VOOR KLEINE HOND

EXTRA HALSBAND (RECIEVER)  VOOR KLEINE HOND
Dit is een extra ontvanger voor de  Deluxe omheining. De ideale
oplossing voor een omheining voor kleinere honden en katten vanaf
2,7 kg.
U kunt meerdere honden of katten (recievers) aansluiten op een
systeem.
De ontvanger is zeer klein en licht (ongeveer 57 gram).

In dit product dient de PetSafe RFA-188 batterij geplaatst te worden.

6091      OMHEININGSSYSTEEM MET DRAAD VOOR HARDLEERSE HONDEN

OMHEININGSSYSTEEM MET DRAAD VOOR HARDLEERSE HONDEN
De Radio Fence is een onzichtbare omheining die werkt door middel
van een draad die ervoor zorgt dat de hond of kat de tuin niet uit kan.
Voor honden vanaf 18 kg.
* Wordt geleverd met 150 meter draad en 1 ontvanger, zender,
vlaggetjes en handleiding.
* Kan worden uitgebreid tot 2500 meter draad.
*Systeem is geschikt voor meerdere honden en/of katten.
* Werkt met een 9 volt blokbatterij.
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6092A      DELUXE ULTRALIGHT HALSBANDONTVANGER-INSTELBAAR

DELUXE ULTRALIGHT HALSBANDONTVANGER-INSTELBAAR
Instelbaar op 4 niveaus
Heeft u een Standard Radio Fence aangeschaft en heeft u meerdere
honden onder de 18 kg? Dan kunt u met dit product een volgende
hond koppelen aan uw Radio Fence. Deze extra ontvanger kunt u dus
gebruiken in combinatie met de Standard Radio Fence van PetSafe.

De ultralight receiver wordt aangeraden voor de wat kleinere/lichtere
honden.

6093      150 METER ANTENNEDRAAD + VLAGGETJES

150 METER ANTENNEDRAAD + VLAGGETJES
U kunt altijd meer antennedraad en vlaggetjes aanschaffen voor al
onze omheiningen met draad. Deze uitbreiding is toepasbaar voor
grote en kleine honden en katten. Uitbreiden kan ongeveer tot 2500
meter.
In dit pakket zitten:
* 50 afbakeningsvlaggetjes.
* 150 meter antennedraad.
* 2 koppelstukjes om het draad te verbinden.

6096      EXTRA HALSBAND (RECIEVER) OMHEINING, GROTE HOND

EXTRA HALSBAND (RECIEVER) OMHEINING, GROTE HOND
Heeft u een Radio Fence aangeschaft en heeft u meerdere honden
boven de 18 kg? Dan kunt u met dit product een volgende hond
koppelen aan uw Radio Fence. Deze extra ontvanger kunt u dus
gebruiken in combinatie met de  Radio Fence van PetSafe.

De super receiver wordt aangeraden voor de grote en koppige
honden.
Niveaus instelbaar.

PetSafe Trainen /  Spray correctie
6022      Petsafe remote spray trainer (275 meter)

Remote Spray Trainer
Veilig, comfortabel en doeltreffend voor honden van elke omvang. Dit
systeem helpt u bij het beheersen van uw hond zonder een riem in een
bereik tot 275 meter.
15 stimulatieniveaus, waarvan 8 niveaus spraystimulatie en 7 niveaus
geluidssignaal + spray

6022A      Spray commander 85 m ontvanger + zender

De Spray Commander 85 m
Een goede oplossing om probleemgedrag op korte afstanden af te
leren.
Keuze tussen geluid, kort spuiten of lang spuiten om ongewenst gedrag
te onderbreken.
Geschikt voor honden vanaf 3,6 kg.
Bevat 1 spuitbus (citronella).
Waterdicht.
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6020      Sportdog trainer 1600 meter

Sporthunter SportDOG 1600 meter.
De SportDOG SportTrainer® 1825E is veilig, comfortabel en effectief
bevonden voor alle honden boven de 3,6 kg.  U heeft de keuze tussen
ononderbroken of kortstondige stimulatie.
Een consistent, juist gebruik van dit product stelt u in staat commando’s
te versterken en misdragingen te corrigeren tot 1600 m.
Opties voor vibratie en alleen toon.
Afstandbediening en ontvanger zijn waterdicht.

6020A      Receiver (sportdog trainer 1600 meter)

Receiver / ontvanger SportDog trainer 1600 meter)
 Deze trainer is veilig, comfortabel en effectief bevonden voor alle
honden boven de 3,6 kg. Een consistent, juist gebruik van dit product
stelt u in staat commando’s te versterken en misdragingen te
corrigeren tot 1600 m.

6074A      Sporttrainer sportdog 450 meter

De SportTrainer© 450 m
Deze afstandstrainer van SportDog blinkt uit tussen de trainers. Het
model ter grootte van uw handpalm is ontworpen voor buitentraining
en beschikt over waterdichte technologie in zowel de
afstandsbediening als de halsband. De trainingshalsband heeft zeven
niveaus van continue en tijdelijke statische stimulatie. Stimulatie met
alleen vibratie of alleen geluid zijn in elke gebruikswijze onmiddellijk
beschikbaar.
Is ook geschikt voor Jack Russels.

6074C      SPORTTRAINER SPORTDOG 700 METER

Sporthunter SportDOG 700 meter.
Biedt de mogelijkheid tot correctie met vibratie, geluid en statisch.
Uit te bereiden tot en met 3 honden. Geschikt vanaf 3,6 kg.
Halsbandontvanger en zender zijn waterdicht. Werkt met oplaadbare
batterijen.

Het maximale bereik van de trainerband is 700 meter.

De Sporthunter 700 van Petsafe is een zeer professionele hondentrainer

6074D      EXTRA RECEIVER (sporttrainer 450 en 700 meter)

EXTRA  HALSBAND/RECEIVER sporttrainer 450 en 700 meter
Dit is de uitbreiding (receiver/ontvanger) voor een extra hond op
SportDog 450m/ 700m. Dit artikel is met 3 honden tegelijk te gebruiken.

PetSafe Trainen / Statische correctie
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PAC19-16360      EXTRA ONTVANGERHALSBAND TRAINER LITE 300 - 600 M

EXTRA ONTVANGERHALSBAND TRAINER LITE 300 - 600 M
Extra ontvanger voor de PDT19-16026 en PDT19-16029

PAC19-16362      EXTRA ONTVANGERHALSBAND VOOR TRAINER 300 / 600 / 900 M

EXTRA ONTVANGERHALSBAND VOOR TRAINER 300 / 600 / 900 M
Extra band voor de PDT19-16119,  PDT19-16122, PDT19-16125.

PDT19-16026      300 M LITE REMOTE TRAINER

300 M LITE REMOTE TRAINER
Train uw hond snel en efficiënt met geluidssignalen, vibratie of statische
stimulatie. De Lite Trainer met afstandsbediening houdt de aandacht
van uw hond vast tot een afstand van 300 of 600 meter.
De stimulatieniveaus zijn vriendelijk en specifiek ontworpen voor
gevoelige of angstige honden. Met de Lite Trainer met
afstandsbediening is met name geschikt voor kleine tot middelgrote
honden  Geweldig voor training rond het huis en in de tuin.

PDT19-16029      600 M LITE REMOTE TRAINER

600 M LITE REMOTE TRAINER
Train uw hond snel en efficiënt met geluidssignalen, vibratie of statische
stimulatie. De Lite Trainer met afstandsbediening houdt de aandacht
van uw hond vast tot een afstand van 300 of 600 meter.
De stimulatieniveaus zijn vriendelijk en specifiek ontworpen voor
gevoelige of angstige honden. Met de Lite Trainer met
afstandsbediening is met name geschikt voor kleine tot middelgrote
honden  Geweldig voor training rond het huis en in de tuin.

PDT19-16032      100 M LITE REMOTE TRAINER

100 M LITE REMOTE TRAINER
Train uw hond snel en efficiënt met geluidssignalen, vibratie of statische
stimulatie. De Lite Trainer met afstandsbediening houdt de aandacht
van uw hond vast tot een afstand van 100 meter.
De stimulatieniveaus zijn vriendelijk en specifiek ontworpen voor
gevoelige of angstige honden. Met de Lite Trainer met
afstandsbediening is met name geschikt voor kleine tot middelgrote
honden  Geweldig voor training rond het huis en in de tuin.
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PDT19-16119      300 M REMOTE TRAINER

300 M REMOTE TRAINER
Het gebruik van de Trainer met afstandsbediening kan helpen de
communicatie tussen u en uw hond te verbeteren. De
afstandsbediening stuurt een signaal waarmee de trainingshalsband
van uw hond wordt geactiveerd. Met drie trainingsopties,
geluidssignaal, vibratie en statische stimulatie, kunt u zeker zijn van een
goed getrainde hond in korte tijd.
Met de 300 meter Trainer met afstandsbediening kunt u op grote
afstanden communiceren met uw hond.

PDT19-16122      600 M REMOTE TRAINER

600 M REMOTE TRAINER
Het gebruik van de 600 meter Trainer met afstandsbediening kan
helpen decommunicatie tussen u en uw hond te verbeteren. De
afstandsbediening stuurt een signaal waarmee de trainingshalsband
van uw hond wordt geactiveerd. Met drie trainingsopties,
geluidssignaal, vibratie en statische stimulatie, kunt u zeker zijn van een
goed getrainde hond in korte tijd.
Geweldig voor wandelingen, hardlooptrainingen of andere
buitenactiviteiten.

PDT19-16125      900  M  REMOTE TRAINER

900  M  REMOTE TRAINER
Het gebruik van de 900 meter Trainer met afstandsbediening kan
helpen de communicatie tussen u en uw hond te verbeteren. Met drie
trainingsopties, geluidssignaal, vibratie en statische stimulatie, kunt u
zeker zijn van een goed getrainde hond in korte tijd. De
afstandsbediening stuurt een signaal waarmee de trainingshalsband
van uw hond wordt geactiveerd. Met de 900 meter Trainer met
afstandsbediening kunt u op grote afstanden communiceren met uw
hond.

PDT19-16128      100 M REMOTE TRAINER

100 M REMOTE TRAINER
Het gebruik van de Trainer met afstandsbediening kan helpen de
communicatie tussen u en uw hond te verbeteren. De
afstandsbediening stuurt een signaal waarmee de trainingshalsband
van uw hond wordt geactiveerd. Met drie trainingsopties,
geluidssignaal, vibratie en statische stimulatie, kunt u zeker zijn van een
goed getrainde hond in korte tijd.

PDT19-16200      SMART DOG TRAINER  NIEUW

SMART DOG TRAINER
Deze trainer is de nieuwste manier om uw hond te trainen! Met de
SMART DOG Trainer-app hebt u de afstandsbediening die met de
meeste trainers wordt gebruikt, niet meer nodig. Met behulp van
Bluetooth technologie maakt uw smartphone of tablet verbinding met
de trainingshalsband, zodat u een geluidssignaal, vibratie of statische
stimulatie naar de trainingshalsband van uw hond kunt sturen vanaf
een afstand van wel 70 meter.
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PWF00-13664      PAWZ AWAY BARRIER EXTRA RECIEVER

PAWZ AWAY BARRIER EXTRA RECIEVER

PWF00-14040      PAWZ AWAY MINI ADD-A-BARRIER

PAWZ AWAY MINI ADD-A-BARRIER

PWF19-15854      PAWZ AWAY MINI BARRIÉRE EN HALSBAND VOOR HUISDIEREN  NIEUW

PAWZ AWAY MINI BARRIÉRE VOOR HUISDIEREN

De Mini barrière voor huisdieren zendt een elliptisch radiosignaal
uit dat kan worden afgesteld tot op een straal van 0,76 meter. Uw
huisdier draagt een ontvangerhalsband met contactpunten die zijn
hals aanraken. Als uw huisdier het barrièregebied betreedt, hoort het
een reeks pieptonen uit de ontvangerhalsband en voelt het een
veilige, progressieve statische stimulatie, afgegeven via de
contactpunten om de hals.

SD-875E      SPORTDOG 800 M TRAINER

SPORTDOG 800 M TRAINER
De SportTrainer 875 trainer met afstandsbediening van het merk
SportDOG® blinkt uit in elke omgeving en is met name geschikt voor de
jacht in hoger gelegen gebieden en de jacht met meerdere honden.
Het model ter grootte van een handpalm is ontworpen voor
veldtraining en de jacht met nauw samenwerkende honden en
beschikt over waterdichte/onderdompelbare technologie in zowel de
afstandsbediening als de ontvangerhalsband.
Opties voor stimulatie met vibratie of uitsluitend een geluidsstimulans

PetSafe Trainen / Ultrasoon correctie
6055      PET TRAINER,  GESCHIKT OM HONDEN OP AFSTAND TE HOUDEN

PET TRAINER,  GESCHIKT OM HONDEN OP AFSTAND TE HOUDEN
Een klein ultrasoon handtrainingstoestel. Train het dier met behulp van
een hoog ultrasoon negatief en positief geluid. Dit artikel wordt
voornamelijk verkocht aan consumenten die bang zijn voor honden.
Houdt vervelende  honden uit uw buurt. Geschikt voor fietsers, joggers,
wandelaars,  vakantiegangers.  10 meter afstand.
Werkt op een 9 volt batterij.
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VT-100      Vibratietrainer 100 meter

Vibratietrainer 100 meter
Een bereik van maximaal 100 meter.
De trainer met afstandsbediening is comfortabel voor uw huisdier en
eenvoudig te gebruiken met 16 niveaus voor continue
vibratiestimulatie (8 lage niveaus en 8 hoge niveaus). De vibratietrainer
met afstandsbediening heeft een geavanceerd digitaal beeldscherm
dat u precies vertelt welke niveau van vibratiestimulatie u gebruikt.

Piddle Place 

904477      Bio-enzyme concentraat (24ml)voor Piddle Place(Vaste prijs)

Bio-enzyme concentraat (24ml)voor Piddle Place

Exclusieve Piddle Place formule. Bio+ Enzyme Concentraat met
DeoEssence® Geur van limoengras en eucalyptus.
1 Folie pakketje (24 ml).

904479      Freedom beschermwand Piddle Place (Vaste prijs)

Piddle Place beschermwand - Freedom (behoort NIET tot het
basispakket).

De Piddle Guard omvat een serie decoratieve wanden. U kunt kiezen
uit een stijl die bij u en uw huisdier past. De beschermwand  heeft een
visuele aantrekkingskracht dat helpt  mannelijke puppies / honden
eerder gebruik te  laten maken van de Piddle Place.

904480      Great Job beschermwand Piddle Place (Vaste prijs)

Piddle Place beschermwand - Great Job (behoort NIET tot het
basispakket).

De Piddle Guard omvat een serie decoratieve wanden. U kunt kiezen
uit een stijl die bij u en uw huisdier past. De beschermwand  heeft een
visuele aantrekkingskracht dat helpt  mannelijke puppies / honden
eerder gebruik te  laten maken van de Piddle Place.

PAC00-15900      Kunst gras mat voor Piddle Place (vaste prijs)

Kunst gras mat voor Piddle Place

Piddle Place vervangende grasmat is gemaakt van PVC plastic. Het is
compact en veilig voor dieren. Het duurzame poreuze ontwerp zorgt
voor een eenvoudig sanitair onderhoud.
Licht van gewicht en veilig voor uw huisdier.

PetSafe Trainen / Vibratie correctie
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PAC00-15911      Bio+Enzyme Spray fles(473 ml)voor Piddle Place (Vaste prijs)

Bio+Enzyme Spray fles(473 ml)voor Piddle Place
Bio+ enzymenspray met DeoEssence® Geur van limoengras en
eucalyptus, 473 ml.
Speciale Bio+ enzymen formule waarmee de urine en uitwerpselen van
uw hond veilig en permanent worden afgebroken.

Verwijder eventuele vaste uitwerpselen en breng daarna aan op de
Piddle Place grasmat met behulp van de spray.  Breng een royale
hoeveelheid aan.  Schud de fles voor gebruik,.

PWM00-15906      Piddle Place (vaste prijs)

Piddle Place
Onderstel 48.3 x 76,2 x 5.1 cm met deksel.
Inclusief kunstgras en  pakketje Bio-Enzyme concentraat.
De Piddle Place is een eenvoudig te gebruiken en te reinigen
huisdierentoilet. Een gemakkelijk en kostenbesparend alternatief voor
kostbare wegwerppads en bijvoorbeeld de hondenuitlaatservice. De
Piddle Place is compact, licht van gewicht en ideaal voor kleine
leefruimtes  (zoals een camper, flatwoningen en boten). De Piddle
Place wordt aanbevolen voor honden tot 16 kg.

Speeltjes 
BB-BCY-BN-28      Busy Buddy Bouncy Bone

Busy Buddy Bouncy Bone
Stimuleer uw huisdier met deze interactieve speeltjes. De vormgeving
van de duurzame nylon botten en rubberen ballen bieden honden
langdurig kauwplezier. De Gnawhide-snacks gaan langer mee dan
wanneer u ze alleen geeft en honden worden gestimuleerd om op het
speelgoed te blijven kauwen als de onweerstaanbare snacks al weg
zijn.  Extra Gnawhide-kauwringen worden apart verkocht. Ideaal voor
huisdieren die graag kauwen.
Maten: S, M, M/L, L.

BB-GN-RING-RH-A-28      Busy Buddy Navulverpakkingen

Busy Buddy Navulverpakkingen
Vervangbare kauwringen voor de Bouncy Bone en Bristle Bone. Deze
natuurlijke snacks van ongelooide huid zijn verkrijgbaar in de maten
klein, middel-groot en groot (A, B en C).

A: Bristle Bone XS, Bouncy Bone S
B: Bristle Bone  S, Bristle Bone  M, Bouncy Bone M
C: Bristle Bone  L, Bouncy Bone M/L, Bouncy Bone L

BB-TAJ      Tug-a-Jug

Tug-a-Jug
De Tug-a-Jug betrekt meerdere zintuigen van uw hond, waardoor deze
wordt aangemoedigd en gemotiveerd om te spelen. Door de unieke
vormgeving kunnen honden de snacks zien, ruiken en horen terwijl ze
de kruik rond tollen. Snacks en droge voeding vallen uit het speeltje
wanneer het wordt gekanteld en gerold en eraan wordt gerukt.
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BRISTLE BONE      Busy Buddy Bristle Bone

Busy Buddy Bristle Bone
Honden kauwen graag op speelgoed dat goed is voor het gebit! De
duurzame nylon borstels en rubberen stompjes van de Bristle Bone
bieden een unieke kauwervaring. De omkeerbare, vervangbare
Rawhide-kauwringen garanderen langdurig speelplezier en zijn
gemakkelijk te vervangen. De vormgeving van de Bristle Bone zorgt
ervoor dat honden hun snacks niet kunnen opschrokken. Ideaal voor
huisdieren die graag kauwen. Maten XS, S, M en L.

FUN-EGG-28      Egg-Cersizer

Egg-Cersizer
Een ei waar u droogvoer of snacks in kunt stoppen. Door te spelen met
het ei komt de inhoud eruit. Om het speelniveau aan te passen kunt 1,
2 of 3 gaten openen in het ei.

FUN-TNT-28      Fun twist n treat voor de kat

Fun twist n treat voor de kat
De Funkitty Twist 'n Treat werd ontwikkeld om katten van alle leeftijden
bezig, actief en gestimuleerd te houden. Dit speelgoed werd
ontworpen om willekeurig droge voeding en snacks vrij te geven en is
makkelijk aan het speelniveau van uw kat aan te passen. Vul het
gewoon met droge voeding, snacks of kattenkruid voor een
onweerstaanbaar speelplezier.

MM-RR-SYS      Treat & Train

Treat & Train
Honden herhalen gedrag dat wordt beloond. Premier® Treat & Train®
Hondentrainer met beloning op afstand is een beloningssysteem met
afstandsbediening dat gebruikmaakt van positieve bekrachtiging voor
het trainen van honden om zich thuis beter te gedragen en beter te
presteren bij wedstrijden. Door gewenst gedrag te belonen, kan het
systeem van onschatbare waarde zijn door de aandacht van de hond
af te leiden van het blaffen bij de deur, het tegen gasten aanspringen
en het bedelen aan tafel.

PTY00-14665      Automatic Ball Launcher (Vaste prijs)

Uw hond zal een fijne tijd hebben met het spelen met de Automatic
Ball Launcher. De waterbestendige  werper is mooi om  zowel binnen
als buiten mee te spelen. Instelbaar op 9 afstanden en 6 hoogtes  en  te
gebruiken met standaard tennisballen. De bal wordt geworpen  van 2,5
tot 10 meter ,met  een hoek van maximaal 45 graden. Meerder
ingebouwde beveiligingen zorgen ervoor dat mensen en dieren veilig
zijn tijdens het spelen. Als u of u hond te dicht bij het apparaat komt,
wordt er geen bal geworpen.

46

Speeltjes 



SLIMCAT      Slim cat Multovet kattenspeeltje

Slim cat Multovet kattenspeeltje
Biedt kattenbezitters een leuke manier om hun katten te helpen
zwaarlijvigheid te bestrijden. Vul de vaatwasbestendige bal met
maximaal 150 gram droge voeding (de meeste droge voeding is
geschikt) en pas de grootte van de gaten aan zodat het voedsel er
met de gewenste snelheid uit valt.  Het helpt de vertering te verbeteren
doordat uw kat regelmatig kleine hoeveelheden eet en zo wordt
probleemgedrag, zoals overmatig miauwen, krabben en agressie
verminderd.

Tassen
904618      Jet set Forma new frame tas Zwart

Jet set Forma new frame tas Zwart
Het  Forma Frame systeem transformeert de Jet Set in een vaste
structuur met comfort en veiligheid voor uw huisdier. De Forma Frame
metalen steunen kunnen snel worden opgevouwen voor eenvoudige
opslag.  De stijlvolle Jet Set huisdiertas kan worden gedragen met de
hand, over de schouder, als rugzak of bevestigd aan uw autostoel met
behulp van de speciale bandjes (inbegrepen). Afmetingen (l x b x h): S:
46 x 25 x 25 cm / max. gew. 6 kg. M: 51 x 25 x 25 cm / max. gew 8 kg.  L:
56 x 25 x 33 cm / max. gew 10 kg.

904622      Jet set forma frame tas Bruin/oranje bamboe

Jet set forma frame tas Bruin/oranje bamboe
Het  Forma Frame systeem transformeert de Jet Set in een vaste
structuur met comfort en veiligheid voor uw huisdier. De Forma Frame
metalen steunen kunnen snel worden opgevouwen voor eenvoudige
opslag.  De stijlvolle Jet Set huisdiertas kan worden gedragen met de
hand, over de schouder, als rugzak of bevestigd aan uw autostoel met
behulp van de speciale bandjes (inbegrepen). Afmetingen (l x b x h): S:
46 x 25 x 25 cm / max. gew. 6 kg. L: 56 x 25 x 33 cm / max. gew 10 kg.

904627      Jet set forma frame Bruin/ Groen vlinder

Jet set forma frame Bruin/ Groen vlinder
Het  Forma Frame systeem transformeert de Jet Set in een vaste
structuur met comfort en veiligheid voor uw huisdier. De Forma Frame
metalen steunen kunnen snel worden opgevouwen voor eenvoudige
opslag.  De stijlvolle Jet Set huisdiertas kan worden gedragen met de
hand, over de schouder, als rugzak of bevestigd aan uw autostoel met
behulp van de speciale bandjes (inbegrepen). Afmetingen (l x b x h): S:
46 x 25 x 25 cm / max. gew. 6 kg. M: 51 x 25 x 25 cm / max. gew 8 kg.

904632      Infinita bag

Infinita bag
De gladde, doorlopende rits biedt eenvoudig toegang tot uw huisdier,
en neemt de noodzaak om de bovenzijde en een of beide vensters
open te ritsen weg. De beide vensters blijven vast zitten en kunnen niet
kwijt raken of verloren gaan. De Infinita is een handige, door
luchtvaartmaatschappijen goedgekeurde, go-anywhere reistas
waarmee u uw huisdieren met u mee kunt nemen. Ideaal voor kleine
honden, maar ook ook zeer geschikt voor katten, leguanen, fretten,
konijnen en andere huisdieren. Max. gewicht 7 kg.
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BC CARRIERS      USB Bike connection

USB Bike connection
De USB fiets-connection maakt het mogelijk om te reizen met uw
huisdier op uw fiets. Het werkt als een adapter waarmee u veilig uw tas
vastzet op uw fiets.

Afmetingen (l x b x h: 27 x 28 x 64 cm.

BIBA      Bitty bag

Bitty bag
Schattige huisdierdraagtas met geruite stiksels en bruine suède & oranje
nylon binnenzijde. De schouderbanden zijn verstelbaar en voorzien van
een gevoerd handvat voor extra comfort. Met riem om uw hond vast te
maken in de tas.

Afmetingen (l x b x h): 41 x 25 x 27 cm. Max. gewicht 7 kg

BOBA FF BO      Boby bag Brown Orange New Forma Fame Bamboo pattern

Boby bag Brown Orange New Forma Fame Bamboo pattern
Mooi en stijlvol. Deze Boby-tas van Emanuele Bianchi Design, een tas
om uw kleine huisdier in te vervoeren, biedt zowel stijl als comfort. De
Boby-tas is een perfecte combinatie van design en plezier. De Boby-tas
wordt geaccepteerd in vliegtuigen en hanteert de hoge EGR-
standaarden voor veiligheid, comfort en ontwerp. 41 cm x 20 cm x 25
cm. Max. gewicht 6,8 kg

JET SET FF SB L      Jet Set New Forma Frame Silver Brown Large

Jet Set New Forma Frame Silver Brown Large
Het  Forma Frame systeem transformeert de Jet Set in een vaste
structuur met comfort en veiligheid voor uw huisdier.  De Forma Frame
metalen steunen kunnen snel worden opgevouwen voor eenvoudige
opslag. Mooie handgreep en gespen. De stijlvolle Jet Set huisdiertas
kan worden gedragen met de hand, over de schouder, als rugzak of
bevestigd aan uw autostoel met behulp van de speciale bandjes
(inbegrepen).
Afmetingen (l x b x h):   L: 56 x 25 x 33 cm / max. gewicht 10 kg.

JSRP      Jet Set rolling platform

Jet Set Rolling Platform.
Universele maat - past onder alle  Jet Set formaten.

Dit rollingplatform veranderd  de Jet set tas direct in een go-anywhere
tas. Loop  bv rond op een drukke luchthaven terwijl de  Jet Set tas u
makkelijk volgt waar u ook heen gaat. De Jet Set tas is met een simpele
klik op en af het platform te halen.

48

Tassen



LENIS L      Lenis front/back pack

Lenis front/back pack
Schattige huisdierdraagtas met  geruite stiksels, bruine suède & oranje
nylon binnenkant met eenvoudig te gebruiken klittenbandsluiting.
Op buik en rug te dragen

Afmetingen (l x b x h): 25 x 19 x 36 cm. Max. gewicht 6 kg.

MB CARRIERS      USB motorbike connection

USB motorbike connection
Samen te reizen op uw motorfiets.

De Motorbike Connection is te gebruiken met:
* USB en USB Plus Black
* Jet Set Pet Carrier

Afmetingen (l x b x h): 46 x 32 x 33 cm.

MEPP      Messenger Pooch Pouch

Messenger Pooch Pouch
Schattige huisdierschoudertas met geruite stiksels en bruine suède &
oranje nylon binnenkant.

Afmetingen (l x b x h): 33 x 15 x 66 cm. Max. gewicht 6 kg

Q55      Sherpa Original Deluxe Black

Sherpa Original Deluxe Black
Reis comfortabel en stijlvol met Sherpa  Original Deluxe  -tas. Perfect
voor reizen met vliegtuig of auto, voor een reis of gewoon naar de
dierenarts. Dankzij het gepatenteerde frame met veerdraad kan het
achtereind van de drager enkele centimeters worden ingedrukt om te
voldoen aan de afmetingen van de onder de stoel afmetingen.
Verkrijgbaar in Small, Medium & Large.

Q98792      Sherpa Ultimate on wheels Black Large

Sherpa Ultimate on wheels Black Large
Vervoer uw huisdier makkelijk in de Sherpa  Ultimate On Wheels tas.
Deze stijlvolle tas heeft verzonken wielen voor een soepel glijdende
beweging en een afneembare, gevoerd trekkoord waardoor reizen
met je huisdier een fluitje van een cent is.
Verkrijgbaar in één maat 50 cm lang x 31 cm breed x 26 cm hoog  voor
huisdieren tot 10 kg.
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USB      Sport Bag zilver/grijs

Sport Bag zilver/grijs
Een duurzame Italiaanse tas waarin u uw kleine hond veilig kunt
meenemen.
Er zijn 2 accessoires om de Sport Bag achterop de fiets of voorop de
motor te plaatsen.
* Bovenzijde met rits afsluitbaar.
* Afmetingen: lengte 37 cm en hoogte 28 cm.
* 2 zwarte vullingen kunnen verwijderd worden voor extra beluchting.
Tevens in de auto te gebruiken.

USB PLUS BL      Sport Bag Plus - zwart

Sport Bag Plus - zwart
De Sport Bag Plus is een handige, door luchtvaartmaatschappijen
goedgekeurde, go-anywhere reistas voorzien van een zakjeshouder.
Ideaal voor kleine honden, maar ook zeer geschikt voor katten,
leguanen, fretten, konijnen en andere kleine dieren.
Dankzij zijn ongelooflijke veelzijdigheid kunt u uw huisdier meenemen in
de wetenschap dat het comfortabel en veilig in zijn gewatteerde en
hypoallergene omgeving zit. Max. gewicht 6,8 kg

USB-INF RC      USB- Infinata Rain Cover

USB- Infinata Rain Cover

Houdt uw tas droog met deze doorzichtige regenhoes.

USB-INF RP      USB Infinita rolling platform

USB Infinita rolling platform

Dit rollingplatform veranderd  de Jet set tas direct in een go-anywhere
tas. Loop  bv rond op een drukke luchthaven terwijl de  Jet Set tas u
makkelijk volgt waar u ook heen gaat. De Jet Set tas is met een simpele
klik op en af het platform te halen.

XPACK BL      Front Carrier Black Label

De Petego XPack
Een handige reistas voor kleine huisdieren. Hij is groter te maken om uw
huisdier ruimte te geven zich te bewegen. De tas is gemaakt van
onkrasbare, waterdichte en UV-beschermende stof voor intensief
gebruik en heeft klauwbestendige voor- en zijramen, een lichtraam
aan de bovenzijde en een veiligheidsband om te voorkomen dat uw
huisdier eruit valt. Hij kan gedragen worden als rugzak of op de buik en
aan elke autostoel bevestigd worden.
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201301      THUNDERLEASH  LARGE NIEUW

THUNDERLEASH
De meest eenvoudige  oplossing tegen trekken aan de lijn. Met de
Thunderleash maakt u in een hand omdraai van uw standaard
halsband een anti trek halsband. Geen ingewikkeld harnas, geen
irritante halsbanden. De Thunderleash zorgt voor een veilige, zachte
druk op de borst van de hond wanneer deze aan de lijn trekt.
Verkrijgbaar in small (lengte 173 cm) en large (lengte 213 cm). Veilig,
door de reflecterende logo's.

201302      THUNDERLEASH  SMALL NIEUW

THUNDERLEASH
De meest eenvoudige  oplossing tegen trekken aan de lijn. Met de
Thunderleash maakt u in een hand omdraai van uw standaard
halsband een anti trek halsband. Geen ingewikkeld harnas, geen
irritante halsbanden. De Thunderleash zorgt voor een veilige, zachte
druk op de borst van de hond wanneer deze aan de lijn trekt.
Verkrijgbaar in small (lengte 173 cm) en large (lengte 213 cm). Veilig,
door de reflecterende logo's.

201303      DIAL-A-DISTANCE RETRACTABLE LEASH NIEUW

DIAL-A-DISTANCE RETRACTABLE LEASH
Deze flexi hondenriem is zelf in te stellen op verschillende lengtes tussen
de 0 en 4,6 meter. Verder werkt hij hetzelfde als andere flex
hondenriemen. Hij rolt op als de hond naar u toe komt en rolt uit als hij
wegloopt maar niet verder dan de maximale afstand die u heeft
ingesteld.
De maximale lengte is eenvoudig in te stellen met het draaisysteem.
Lichtgewicht, compact, zacht, sterk en duurzaam.

THUNDERSNAP      THUNDERSNAP

THUNDERSNAP
Als u deze nieuwe ThunderSnap eenmaal heeft gebruikt wilt u nooit
meer iets anders. Met zijn gepatenteerde ontwerp maakt ThunderSnap
gebruik een krachtige magneet en een sterke kogellager
grendelmechanisme om snel en veilig verbinding te maken met elke
halsband - Trek gewoon aan de grijze schuif omlaag om los te maken!
Getest met meer dan 135 kg trekkracht.
Verkrijgbaar in de maten Small 1,6 cm breed; 180 cm lang en M/L 1,9
cm breed; 150 cm lang.

Thundershirt  Calming Cap
904562      Calming Cap

Calming Cap
Een gedragshulpmiddel dat is ontworpen om een hond te kalmeren
tijdens situaties van hoge stress. Het is een perfecte toevoeging aan het
Thundershirt indien uw hond last heeft van extreme stress en/of angsten.
De Calming Cap reduceert de visuele prikkels die er anders voor
zorgen dat een hond geagiteerd raakt. De Calming Cap filtert het
gezichtsveld. De speciale laag stof verzacht de omgeving en het zien
van andere honden, terwijl de hond genoeg blijft zien om gemakkelijk
te navigeren door de omgeving.

Thundershirt
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2013GROEP      THUNDERSHIRT voor de Hond Grijs

THUNDERSHIRT voor de Hond Grijs
De beste en veiligste oplossing voor angstige, stressvolle honden.
Bijvoorbeeld om angst voor vuurwerk, onweer, auto of reizen te
verminderen.
Het Thundershirt gaat gemakkelijk aan en zorgt voor een constante
druk op de romp van de hond. Deze druk heeft een enorm kalmerende
werking voor de meeste honden.
In 7 maten leverbaar, XXS t/m  XL

Thundershirt  voor de kat
904567      Thundershirt voor de kat, Grijs

Thundershirt voor de kat, Grijs
Het Thundershirt geeft een zachte constante druk. Dit heeft een enorm
kalmerend effect op de meeste katten.  Zeer handig bij bezoek aan de
dierenarts, reisangst, trimmen, algemene angsten en nog veel meer.

Verkrijgbaar in de maten S, M en L. Kleur grijs.
Maat S: borstomtrek 22 - 31 cm,  minder dan 4 kg.
Maat M: borstomtrek 31 - 41 cm, 4 tot 6 kg.
Maat L: borstomtrek 41 - 58 cm, meer dan 6 kg.

Verjagen 
6059A      SSSCAT Afschrikspray kat

SSSCAT Afschrikspray kat
Automatisch spraysysteem dat werkt met een bewegingssensor.
Het beschermt objecten en gebieden binnenshuis in een straal van een
meter rond de SSSCAT.
Het apparaat ziet een kat bewegen als hij binnen de straal van het
apparaat komt. Het spuit dan een ongevaarlijke vervelende spray
waarop de kat automatisch weggaat. Na verloop van tijd associeert
de kat de vervelende lucht met die plek en blijft weg. Navulling los
verkrijgbaar.

6069      MOLLENVERJAGER WK0675

MOLLENVERJAGER WK0675
Verjaagt mollen en ondergrondse knaagdieren.
Beschermde oppervlakte tot 100 m².
Werkt op 4  D-cel batterijen ( levensduur van de batterijen: 4 tot 6
maanden ).
Toestel werkt met een sequentiële toon tot 125dB.
Direct in de mollengang te plaatsen.

6075      PEST REPELLER  WK220 / 139M2 INCL.ADAPTER

PEST REPELLER  WK220 / 139M2 INCL.ADAPTER
Verjaagt kleine knaagdieren (muizen, spitsmuizen ), vlooien, teken,
spinnen en kruipende insecten.
Beschermde oppervlakte tot 140m². 
Aansluitbaar op 220V met een 2 meter lang snoer om zo een ideale
plaatsing te verkrijgen. De WK0220 werkt ook met een 9 volt batterij
(levensduur batterij +/- 3 dagen ), indicatielampje. Meerdere
instellingen

Thundershirt  voor de hond
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6076      PEST REPELLER WK300 / 280M2 INCL.ADAPTER

23PEST REPELLER WK300 / 280M2 INCL.ADAPTER
Verjaagt ratten, muizen,  vlooien, teken, spinnen en kruipende insecten.
Beschermde oppervlakte tot 280m². 
Aansluitbaar op 220Vmet een 2 meter lange kabel. Hierdoor kunt u het
toestel op een ideale locatie plaatsen. 2 luidsprekers voor een
maximaal resultaat, meerdere frequenties mogelijk, zichtbaar resultaat
voor ratten 2 weken.

6078      PEST REPELLER WK600CIX / 325M2

PEST REPELLER WK600CIX / 325M2
Verjaagt ratten, muizen, vlooien, teken, spinnen en kruipende insecten.
Beschermde oppervlakte tot 325m².  Indien de te beschermen
oppervlakte uitgerust is met meubels en zachte materialen, zal het
toestel minder oppervlakte beschermen.
Professionele kwaliteit, met metalen behuizing.
Aansluitbaar op 220Vmet een adapter.
Meerdere frequenties mogelijk.

6079      PEST REPELLER WK240/ 60M2  alleen geschikt voor batterijen

PEST REPELLER WK240/ 60M2  alleen geschikt voor batterijen
Verjaagt kleine knaagdieren (muizen, spitsmuizen), vlooien, teken,
spinnen en kruipende insecten.
Beschermde oppervlakte tot 60 m².  Indien de te beschermen
oppervlakte uitgerust is met meubels en zachte materialen, zal het
toestel minder oppervlakte beschermen. Werkt op 4 C
kwaliteitsbatterijen. Levensduur van de batterijen +/- 90 dagen.
Indicatielampje

6080      PEST REPELLER WK0523/45M2 direct in stopcontact

PEST REPELLER WK0523/45M2 direct in stopcontact
Verjaagt kleine knaagdieren (muizen, spitsmuizen), vlooien, teken,
spinnen en kruipende insecten.
Beschermde oppervlakte tot 45m².  Indien de te beschermen
oppervlakte uitgerust is met meubels en zachte materialen, zal het
toestel minder oppervlakte beschermen. Indicatielampje.
Direct aansluitbaar op 220V

6083A      GARDEN REPELLER WK0052

GARDEN REPELLER WK0052
Verjaagt katten, steenmarters, honden, konijnen, vossen.
Zodra de infrarode detector een beweging waarneemt schakelt het
apparaat gedurende 7 seconden aan. Het toestel geeft een ultrasoon
geluid af waardoor de indringer schrikt en de locatie zal verlaten. Het
flitslicht (optioneel te gebruiken) verhoogt het schrikeffect.
Werkt in een hoek van 80 graden, 16 meter ver.
Beschermde oppervlakte tot 200m².
Adapter los verkrijgbaar
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6083B      LOSSE ADAPTER VOOR GARDEN REPELLER WKT052

LOSSE ADAPTER VOOR GARDEN REPELLER WKT052

904597      Garden Protector WK0053 op Zonne-energie

Garden Protector WK0053 op Zonne-energie
Verjaagt katten, steenmarters, honden, konijnen, vossen.
Zodra de infrarode detector een beweging waarneemt schakelt het
apparaat gedurende 7 seconden aan. Het toestel geeft een ultrasoon
geluid af waardoor de indringer schrikt en de locatie zal verlaten.
Werkt in een hoek van 120 graden, 7 meter ver.
Beschermde oppervlakte tot 120m².
Werkt op zonne-energie. 4 regelbare frequenties.
Waterdicht. Bestand tegen regen, sneeuw, koude en warmte.

WK0020      VOGELVERJAGER (BIRD REPELLER)

VOGELVERJAGER (BIRD REPELLER)
Elektronische vogelverjager tegen duiven, kraaien, meeuwen etc.
Dit toestel genereert zeer specifieke geluiden waardoor duiven en
andere vogelsoorten van uw balkon, terras of zelfs uit uw garage
verjaagd worden.
Beschermde oppervlakte +/- 10 m².
Werkt op 3  AA-batterijen.

WK0100      Animal Repeller

Animal Repeller
Verjaagd ongewenste dieren doormiddel van geluidsgolven binnen 3
tot 4 meter rond het apparaat.
Beschermd tuin, auto, garage, vuilnisbakken....

het apparaat houdt de volgende dieren op afstand: steenmarters!,
ratten, muizen, maar ook katten, honden en knaagdieren.
Wordt vooral gekocht om de auto te beschermen tegen steenmarters!

WK0190      NIGHTLIGHT PEST REPELLER WK0190 / 90m2

NIGHTLIGHT PEST REPELLER WK0190 / 90m2
Zendt ultrasone signalen uit en verwijdert ongedierte uit uw woning,
opslagruimte, kantoor of keuken. Veilig voor honden, katten, vogels en
vissen.
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WK0432      Wespenverjager (Wazzzpaway)

Wespenverjager (Wazzzpaway)
Door een wespennest te imiteren, houdt de WazzzpAway de meeste
wespensoorten op afstand, aangezien een wesp die langs vliegt denkt
dat de vijand daar leeft. De WazzzpAway werkt beter dan de vallen die
wespen lokken en houdt ze op een veilige afstand.
Hang de WazzzpAway onder een parasol, dak of  boom.

WK0677      MOLLENVERJAGER OP ZONNE-ENERGIE

MOLLENVERJAGER OP ZONNE-ENERGIE
Verjaagt: Mollen en ondergrondse knaagdieren
Beschermde oppervlakte tot 350m² met geintegrerd zonnepaneel dus
geen batterijen nodig.
Werkt met een sequentieel geluid en trillingen en dient direkt in de
mollengang geplaatst te worden.

Voederbakken
6040      2 MEAL FEEDER

2 MEAL FEEDER
Automatische voerbak 2 maaltijden met analoge klok.

* Per bakje 237 ml voer.
* De timer is in te stellen per uur gedurende 48 uur.
* De bakjes kunnen in de afwasmachine.
* 1 AA-batterij nodig (niet inbegrepen).

PFD11-13707      Eatwell five meal feader

Eatwell five meal feader
Voerbak voor honden en katten.
met 5 compartimenten. U kunt uw huisdier op elk gewenst moment
24/7 een maaltijd, snack of medicijnen geven.
De voerbak heeft een makkelijk leesbaar lcd-scherm en de bakken
kunnen in de vaatwasser.
Elk compartiment kan tot 230 g droog voer bevatten.

PFD19-15521      Digitale voerautomaat

Digitale voerautomaat
Door het stijlvolle en geavanceerde ontwerp biedt de Healthy Pet
Simply Feed™ programmeerbare digitale voerautomaat voor
huisdieren de geruststelling dat uw huisdier tijdens uw afwezigheid op
het juiste moment de juiste hoeveelheid voer krijgt. Het instellen van de
voedingsschema’s voor de hond of kat is eenvoudig met vooraf
ingestelde maaltijdhoeveelheden die tweemaal per dag worden
afgegeven. Met de gebruikersoptie kunt u het voedingsschema
aanpassen tot maximaal 12 maaltijden per dag.
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PFD19-15770      Digitale voerbak voor twee maaltijden

Digitale voerbak voor twee maaltijden
De stijlvolle digitale voerbak voor huisdieren voortwee maaltijden is
zeer geschikt voor katten en kleine honden. Dankzij het digitale LCD-
display kunnen voertijden eenvoudig worden geprogrammeerd. Uw
huisdier krijgt precies op tijd de juiste portie geserveerd. Geen late of
gemiste maaltijden meer als u door omstandigheden druk of weg bent.
De voerbak voor huisdieren werkt op batterijen en heeft twee
etensbakjes die in de vaatwasser kunnen. In elk bakje past maximaal
355 ml droogvoer.

Bestellen via info@altranet.nl of bel 0345-683804 of bestel online op www.altranet.nl 
(alleen voor winkels)
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