
Kampanjen gäller t.o.m. 1 juli 2018, med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Lokala avvikelser kan förekomma.

sida 3Rek Ca. pris: 450:-
Cykelkorg i pil med dyna

sida 10Rek Ca. pris: 899:-
Pilgrotta med två bäddar

sida 7

Tuggpinne 30-pack
Rek Ca. pris från: 169:-

sida 4

Tuggpinnar
med kycklingf lé

Just nu!

99:-

Just nu!

290:-
Just nu!

599:-

Rek Ca. pris från: 159-199:-
Svalkande väst

Läs mer på sida 6-7

NYHET!

Tips på svalkande produkter
 till både hund & katt!

I flera 

storlekar! Från

109:-

SOMMARKAMPANJ

Erbjudanden i din butik just nu! 
Gäller till och med 1 juli 2018 eller så långt lagret räcker.

Med reservation för slutförsäljning!



1,7 L ø 24 cm, plast
Vatten- & matskål med anti-spill-kant. 
Perfekt att ta med på bilresan. Kanten går 
att ta bort för enklare rengöring. Finns i 
färgerna grön, rosa & vit.
Rek Ca. pris: 99:-

Non-Spill Skål Swobby

Just nu!

59:-

0,45 L ø 19 cm, rostfri
Vatten- & matskål med anti-spill-
kant. Perfekt att ta med på bilresan. 
Gummikanten gör att skålen står stadigt.
Rek Ca. pris: 109:-

Non-Spill Skål

Just nu!

69:-

Fyra storlekar, svart
Spänn fast hunden i bilen med en extra stabil och säker 
sele av robust och mjuk nylon. Enkel och snabb att ta 
på och av. Stötdämpande med extra stoppning kring 
hals, bröst och mage. Kan även användas som en vanlig 
promenadsele. Med reflex. Passar alla biltyper.
Rek Ca. pris: 299-399:-

Bilsele Dog Protect
Två storlekar, svart
Ventilationsgaller att sätta fast i sidorutan. 
Tillverkad av hårdplast. Justerbar i höjd och 
bredd. Ventilerar frisk luft i bilen. Kom ihåg! 
Lämna aldrig hunden i bilen när det är varmt ute, 
temperaturen stiger fort.
Rek Ca. pris: 89-129:-

Ventilationsgaller

Från

49:-
Från

199:-

3 L, 3 x 15 st
3-pack bajspåsar med knythandtag. 
I färgerna blå, rosa och vit.
Rek Ca. pris: 25:-

Hundbajspåsar

Fyra storlekar
Säker och tystlåten bur vilket gör resan trevligare. 
Ram tillverkad av aluminium. Kardborrband på 
undersidan ger ett bra grepp i bagageutrymmet. 
Lokala avvikelser kan förekomma, i mån av plats 
kan bilburen vara beställningsvara i din butik. 
Buren är certifierad.
Rek Ca. pris: 3190-5190:-

Bilbur aluminium

Från:

1990:-

Två storlekar
Maxifäll med antiglidmaterial på undersidan. 
Perfekt att ha i buren, transportväskan eller 
bädden. Den släpper igenom fukt och torkar 
fort. Lätt att rengöra då den kan tvättas i 60 °C 
i tvättmaskinen, samt torktumlas. Kan klippas 
till önskad storlek.
Rek Ca. pris: 359-599:-

Maxifäll

249:-
449:-

100x75 cm
150x100 cm

Maxifäll:

Från

249:-
Enkel att montera!

Två storlekar, antracitgrå
Korg tillverkad av väderbeständig polyrattan som 
dessutom är enkel att rengöra. Quiltad dyna 
klädd i mysigt plyschöverdrag och stoppad med 
polyesterfleece.
Rek Ca. pris: 429-479:-

Korg med dyna

Från

299:-299:-
349:-

ø 50 cm
ø 60 cm

Korg med dyna:

NYHET!

1990:-
2390:-
2790:-
3490:-

M: 55x78xh62 cm
M/L: 63x90xh65 cm
L: 93x81xh64 cm
L/XL: 94x93xh87 cm

Bilbur aluminium:

15:-
3-pack

TA MED HUNDEN PÅ BILSEMESTER I SOMMAR!

199:-
199:-
239:-
279:-

S/M:  40-55 cm/20 mm
M:     50-65 cm/20 mm
L:      65-80 cm/25 mm
XL:    80-100 cm/25 mm

Bilsele Dog Protect:

49:-
79:-

24-70 cm
30-110 cm

Ventilationsgaller:

20-50 cm
Säker och bekväm sele som håller 
din hund på plats i bilen. Kan även 
användas som vanlig promenadsele. 
Fullt justerbar över bröst och mage 
med justerbart koppel. Storlek 
XS passar t.ex. Yorkshire Terrier, 
Chihuahua, Mops och små valpar. 
Passar inte alla biltyper.
Rek Ca. pris: 99:-

Bilsele X-Small

Just nu!

59:-
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Följ K9
på Instagram!

OTROLIG GLANS
FRÅN NOS TILL SVANS!

:-199
PAKETPRIS*
Schampo +
Conditioner

Rek Ca. pris 279:- 

*Gäller endast K9 Aloe Vera

99:-
Rek Ca. pris: 179:-

Spray 
conditioner

k9 annons.indd   1 2018-05-21   08:38:55

Passar de flesta cykelmodeller
Cykelset för utflykter med hunden. Lätt att 
montera på cykeln. Passar även större hundar. 
Extra robust och hållbar. Expanderlinan 
dämpar kraftiga ryck. Säkerhetsanordning med 
kardborre gör att linan släpper vid ett plötsligt 
stopp. Stativ med reflex ingår.
Rek Ca. pris: 549:-

Cykelset
50x41x35 cm, svart pil
Gallret förhindrar att ditt husdjur hoppar 
ut ur korgen. Korgen har två handtag 
på sidorna. Dyna i mockaimitation 
medföljer. Passar husdjur upp till 8 kg.
Rek Ca. pris: 450:-

Cykelkorg för styret

Tre storlekar, polyester
Lätthanterlig sele som hindrar hunden 
från att dra och gör det möjligt att 
enklare korrigera hunden. Lätt att ta på 
och av. Neoprenvadderad och bekväm 
för hunden. Bra passform och med 
justerbara remmar och reflex.
Rek Ca. pris: 279-329:-

Lead n' Walk träningssele

Från

159:-
159:-
169:-
189:-

S/M:    45-70cm/25mm
M/L:    55-90cm/25mm
L/XL:  65-105cm/25mm

Lead n' Walk träningssele:

NYHET!

FÄSTINGPLOCKARE!

Framtagen av proffesionella hundtränare!

14 cm, grön eller röd
Fästingplockare med inbyggd LED-lampa som gör 
det lättare att se då du plockar fästingar på ditt 
husdjur. Plockaren är bekväm att hålla i, då den är 
utformad som en penna. Batteri ingår.
Rek Ca. pris: 89:-

Fästingplockare med lampa

11 cm, flera färger
Fästingplockar i form av en penna, tillverkad av 
plast. Utformad för att få bort hela fästingen med 
hjälp av en ögla.
Rek Ca. pris: 49:-

Fästingplockare

Just nu!

29:-

7 cm, flera färger
En kofotsliknande fästingplockare som kan fästas 
på nyckelringen, vilket gör att du alltid kan ha den 
med dig.
Rek Ca. pris: 39:-

Fästingplockare nyckelring

Just nu!

19:-

Just nu!

290:-
Just nu!

390:-

Just nu!

59:-LED-
belysning

TA MED HUNDEN PÅ BILSEMESTER I SOMMAR!



Tre storlekar & förpackningar
Ett naturligt och smakrikt tugg av hög kvalitet. 
Tjocka råhudstugg inlindade i kycklingfilé. 
Ett naturligt alternativ som både är gott och 
nyttigt för din hund.
Rek Ca. pris: 79-99:-

Retrievertugg med kyckling
400g, med kyckling
12 cm långa tuggpinnar i 30-pack tillverkade av råhud 
och rikligt inlindade i kycklingfilé. Tuggpinnarna har 
dessutom låg fetthalt.
Rek Ca. pris: 169:-

Tuggpinnar 30-pack med kyckling

99:-
30-pack

12,5 cm 3-pack   ca 195-210g
20 cm 2-pack      ca 260-280g
30 cm 1-pack      ca 300-310g

Retrievertugg med kyckling:
49:-
59:-
59:-

Tuggben i olika storlekar & former
En spännande tuggserie av hög kvalité 
med rökig doft som attraherar hunden. 
Tillverkade i Argentina av råhud som 
räcker länge. Stärker både tänder och 
tandkött.

Tuggben inspirerad av ren

Från

49:-

39:-
59:-

23x130 mm
23x250 mm

2-pack Twin-twister tugg:

2-pack Twintwister
Från

39:-
Rek Ca. pris: 59-89:-

49:-
79:-

18x125 mm
18x250 mm

5-pack Twister tugg:

5-pack Twister

Från

49:-
Rek Ca. pris: 69-119:-

Just nu!

59:-
Rek Ca. pris: 89:-

Fläta

150-170 mm

Just nu!

89:-
Rek Ca. pris: 129:-

Shinbone

200-230 mm

Just nu!

25:-
Rek Ca. pris: 39:-

Ring

125-15o mm

Just nu!

79:-
Rek Ca. pris: 119:-

Flätring

80-90 mm

19:-
39:-
49:-

120-150 mm
200-225 mm
230-250 mm

Retreiver tugg: Från

19:-
Rek Ca. pris: 29-79:-

Retriever

4

Made in Argentina!

Certifierade tugg!



Tre storlekar & färger
En två-i-ett skål. Skålen och mattan 
kan enkelt skruvas ihop och tas isär. 
Mattan är halkfri och självhäftande 
vilket gör att skålen inte välter så att 
vatten och mat spills ut. Skålen tål 
maskindisk och är både BPA- och PVC 
fri. Finns i färgerna rosa, blå och grå.
Rek Ca. pris: 219-279:-

Yummynator matskålset

149:-
169:-
199:-

Rosa 400 ml  24x24 cm
Blå 850 ml     24x24 cm
Grå 1400 ml   24x24 cm

Yummynator matskålset:

Flera storlekar, rostfri
En rostfri matskål med matt finish 
på utsidan. Halkfri gummibotten på 
undersidan. Tål maskindisk.
Rek Ca. pris: 49-129:-

Matskål
Flera storlekar, rostfri
Två rostfria skålar med silikon runt 
kanterna som gör att de inte skramlar. 
Stativ i kromad metall och silikonfötter 
som gör matbaren halkfri.
Rek Ca. pris: 99-219:-

Matbar Eat on Feat

Från

99:-

600 ML, 27×7×24 cm, svart/ vit
En automatisk foderskål som gör det möjligt att utfodra ditt husdjur 
fast du inte är hemma. Funkar både till torr- och våtfoder. Varje skål 
rymmer 300 ml. Med inbyggd timer som kan programmeras att öppna 
skålarna samtidigt eller separat. Två kylklampar kan placeras under 
foderbehållaren och hålla maten fräsch. Tillverkad av plast och med 
halkfri botten. Drivs av 2 AA batterier (ingår ej).
Rek Ca. pris: 429:-

Foderautomat TX2

Just nu!

279:-

1,5 L, grå/ vit
Elegant och stabil vattenfontän i keramik. Erbjuder husdjur 
tillgång till färskt rinnande vatten samt uppmuntrar dom till 
att dricka mer. Utbytbart filter rengör, reducerar dålig lukt 
och ger bättre smak. Tystgående och justerbar pump med 
låg energiförbrukning.
Rek Ca. pris: 749:-

Vattenfontän Vital Flow

Just nu!

499:-

29:-
39:-
59:-
89:-

0,5 L   14 cm
1 L      17 cm
1,7 L   21 cm
2,5 L   24 cm

Matskål:
59:-
79:-
119:-
159:-

2 x 0,25 L   ø 11 cm
2 x 0,45 L   ø 13 cm
2 x 0,9 L     ø 16 cm
2 x 1,5 L     ø 21 cm

Matbar Eat on Feat:

PVC
FRI

BPA
FRI

NYHET!

Från

149:-

Scanna QR-

koden för en 

demofilm!

MATSKÅLAR!

SMÅBARNSFÖRÄLDRARNAS FAVORIT - FINNS NU ÄVEN TILL HUND & KATT!

5

Gummibotten

Från

29:-



Tips på
svalkande 

produkter!

Nu är den efterlängtade och varma 
sommarsäsongen äntligen här. För att 
kunna ha roligt tillsammans med din 
hund och samtidigt känna dig trygg i att 
den mår bra, behöver du känna till hur 
hundar reglerar sin kroppstemperatur vid 
värme.

Hundar har få svettkörtlar i förhållande till sin 
kroppsstorlek, så för att kunna reglera sin kropps-
temperatur använder den sig av olika tekniker:
Den absolut viktigaste tekniken är genom sk. 
hässjandet, dvs när hunden flämtar. Genom att 
hässja använder sig hunden av en teknik som blir 
som en förångande kylning. Inte alldeles lätt att 
förstå, men genom att andas in via nosen och ut 
genom munnen, flämtande, så förångas värmen 
och hundens kroppstemperatur kyls ned. I kyliga 
temperaturer andas en hund 10-40 gånger per 
minut, men i varma miljöer kan den andas upp till 
200 gånger per minut. 

Anledningen till att hässjandet/flämtandet fungerar 
mycket bättre för hundar, än för oss människor, 
beror på att insidan av en hunds nos är mycket 
vidare än vår näsa. I relation till kroppsstorlek är 
den dessutom betydligt vidare än vår näsas, vilket 
betyder att en hund kan ”svettas” betydligt 
effektivare än en människa på detta sätt. Det för-
utsätter dock att hunden har tillgång till frisk luft.

I tillägg till hässjandet lägger sig gärna hundar, 
om möjligt, så att deras mindre pälsklädda partier, 
tex magen, kan vila mot svala underlag. De kan 
också till viss del svettas genom tassarna, men 
det är inte alls lika effektivt som hässjandet. Du 
kan också hjälpa din hund genom att skapa en 
effekt av förångande kylning genom att lägga våta 
kläder på den.

En annan väldigt viktig sak under sommaren är att 
garantera att din hund kan tillgodose sitt behov av 
tillräckligt med vatten. För att ge dig en känsla av 

hur mycket vatten din hund rekommenderas att 
dricka kan du räkna enligt följande:
50 ml vatten/ kg kroppsvikt/ dag. 
Viktigt är att komma ihåg är att behovet av vatten 
påverkas av många olika faktorer:
• Högre utomhustemperaturer (över 20 grader).
• Aktivitetsnivån på din hund och vilka aktiviteter 
ni gör i värmen (träning, lek, fysisk träning där din 
hund springer).
• Hur du utfodrar din hund; torrfoder ökar behovet 
av vatten – något som naturligtvis gäller året runt.
• Allmäntillståndet på din hund; äldre, mycket unga 
och/eller sjuka hundar kan behöva mer vatten.
Se till att din hund alltid har fri tillgång till friskt 
vatten!

En av de farligaste saker som kan drabba din 
hund är värmeslag. Det inträffar när din hund 
utsätts för höga temperaturer en längre tid och/
eller vid stress vid utmattande aktiviteter. Kropps-
temperaturen höjs. Detta orsakar orolighet, yrsel, 
illamående (även kräkningar) och medvetslöshet. 
Kom ihåg: Lämna därför aldrig din hund (eller katt) 
i en stängd bil på sommaren – inte ens för en kort 
stund. Vädret kan snabbt växla och temperaturen i 
bilen stiger snabbare än du kan tänka dig!
I händelse av värmeslag, följ dessa instruktioner:
- det viktiga är att snabbt stoppa höjningen av 
kroppsvärmen och att sedan långsammare sänka 
den - fungerar det inte, kontakta veterinär.

1. Ta din hund till en sval plats (i skuggan av ett 
träd, inomhus etc).
2. Svep in din hund i våta kompresser, handdukar, 
kläder eller vad du kan hitta.
3. Har du inte tillgång till vatten kan du exempelvis 
använda kylbagens kylklampar i akuta fall, men 
svep in dem i en handduk innan du placerar dem 
mot din hund för att undvika frostskador. Låt inte 
dessa ligga längre än nödvändigt.
4. Om möjligt, håll hunden i position med fötter 
upp i luften. Detta för att hålla blodtrycket stabilare 
och för att genom det försöka förhindra hjärn-
skador.

5. Om hunden är vid medvetande kan du försiktigt 
försöka föra in lite vatten i munnen.

Som du förstår, är det bäst att försöka förebygga 
värmeslag, så vi vill gärna tipsa om några produk-
ter som kan vara till hjälp. De flesta hundar älskar 
att bada eller att leka med och i vatten. En hund-
pool kan vara ett härligt svalkande alternativ ute 
i trädgården. Använd då gärna en pool med för-
stärkt botten som tål lekande hundklor. Det finns 
flera olika sorters kyl-produkter på marknaden. 
Den mest effektiva är kyldynan, som fylls med en 
speciell gelé och blir riktigt kall (se nästa sida). En 
favorit bland kylande leksaker är det gummiben 
som innehåller en svamp som kan blötläggas och 
kylas/frysas. Kanske ett svalkande alternativ till en 
glass en varm dag. 

För att förhindra att dricksvattnet blir varmt kan 
man använda ”kylskålar”, med kylklamp, som 
håller vattnet kallt i timmar (se nästa sida). De är 
också mycket praktiska om din hund inte äter upp 
all mat på en gång eftersom maten då bevaras 
fräsch och attraktiv.

Några av sommarens nyheter för hundar är 
svalkande västar och bandanas. TRIXIE's är 
tillverkade i ett material som bygger på tekniken 
med förångningskylning av hundens kroppsyta. 
Produkterna blir mjuka och svala med hjälp av 
vatten och kan återanvändas flera gånger med bi-
behållen funktion (se nästa sida). Dessa produkter 
är dock inte tänkta för användning vid hårt arbete 
i gassande sol. Kom ihåg, din hund gör nästan 
alltid det du kräver av den. Så, håll dig lika cool 
som din hund, och tänk på att anpassa både val 
och mängd av utomhusaktiviteterna klokt!

Älskar din hund glass lika mycket som kanske du 
gör? I så fall vill vi tipsa dig om hur man enkelt gör 
en glass speciellt för hundar. Klipp ut och spara 
receptet på leverglass här ovan.

SOMMARTIDER
Tips på hur du kan hjälpa hunden i värmen!

Fri tillgång till friskt vatten

Värmeslag

Hur man förebygger värmeslag

Recept på 

hundglass!

LEVERGLASS: 
1-2 msk TRIXIE leverpaté

2 msk färskost
Lite olja

Blanda allt i en skål och kyl den i minst 
två timmar och bjud sedan hunden på 

en svalkande och god leverglass! 

Tips! Om din hund inte tål/gillar lever, 
kan du ersätta den med 
TRIXIE Premio laxpaté,
fågelpaté eller nötpaté. 

TEXT: JULIA HIESTERMANN, TRIXIE TYSKLAND



500 ml, silver/svart
Isolerande flaska i rostfritt stål som 
håller temperaturen på dricksvattnet 
i upp till 6-8 timmar. Perfekt vid långa 
resor. Locket är tillverkat av plast och 
kan användas som vattenskål. 
Rek Ca. pris: 229:-

Thermoflaska med skål

Just nu!

159:-

NYHET!

Två storlekar, vit/blå
Skål med inbyggd kylklamp som kyler och 
håller vatten och mat fräscht. Kylklampen 
går att ta bort och lägga i frysen på nytt efter 
användning. Med halkfri botten av TPR.
Rek Ca. pris: 169-229:-

Kylskål CoolFresh

99:-
159:-

Katt       0.25 L /ø 17 cm
Hund     1L/ø 20 cm 
 

Kylskål CoolFresh:

Från

99:-

79:-
139:-
179:-
249:-

40x30 cm
50x40 cm
65x50 cm
90x50 cm

Kyldyna:

Flera storlekar, blå
Yttermaterialet är gjort i ett kraftigt PVC som är tåligt. Dynan håller 
sig sval i ca 2 timmar. Efter den tiden bör du låta dynan återhämta sig 
innan du använder den igen. Om du använder dynan i en bur tänk 
då på att ge djuret möjlighet att lägga sig på sidan av dynan eftersom 
dynan kan bli väldigt kall. Dynan kan även användas som kylande 
underlag till varma bärbara datorer.
Rek Ca. pris: 109-319:-

Kyldyna

Från:

79:-

KYLDYNA FÖR VARMA DAGAR!

29:-
49:-
69:-

S     20-30 cm
M    28-40 cm
L     38-52 cm

Kylbandana:

Med 
reflex!

Från

109:-
Rek Ca. pris: 159-199:-

Från

29:-
Rek Ca. pris: 49-99:-

109:-
119:-
129:-
139:-

XS   20 cm
S     25 cm
M    30 cm
L     35 cm

Kylväst: 

Kylväst & kylbandana, i flera storlekar
Svalkande väst och bandana som 
förångningskyler och skyddar hunden mot 
värme vid tex. sport, träning och tävling. 
Passar även bra till äldre hundar. Tillverkad 
av absorberande PVA och kan amvändas 
flera gånger.

Svalkande kläder

NYHET!

NYHET!

ø 120 x 30 cm, ljusblå/blå
Hundpool tillverkad i reptålig plast med räfflad halkfri botten som tål tuffa 
tag. Den MDF-förstärkta kanten gör poolen extra stadig. Enkel att tömma 
tack vare avloppsventil i botten. Praktisk väska att förvara poolen i medföl-
jer. Mycket lätt att montera och vika ihop då den inte används. Passande 
poolöverdrag finns att beställa i din butik.
Rek Ca. pris: 1199:-

Hundpool

Just nu!

699:-

Tips på
svalkande 

produkter!

SOMMARENS NYHETER!

MED FÖRSTÄRKT BOTTEN & KANT!

Scanna QR-

koden för en 

demofilm!

7

Poolöverdrag finns att beställa!
Självkylande!
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60:-
Köp 2 för KÖP 2 PATÉTUBER TILL HUND &

 FÅ ETT MUNSTYCKE PÅ KÖPET!

Välj mellan smakerna lever, 
lax, fågel, nöt & bacon!

Flera modeller, TPR-gummi
Leksaker i mjuk och slittålig gummi av hög kvalité.  
Flyter på vattenytan och är lätta att kasta iväg. 
Varje leksak finns i färgerna rosa, orange och gul. 
Rek Ca. pris: 99-139:-

Flytande gummileksaker

59:-
59:-
79:-
79:-

Ring med tennisboll       ø 9 cm
Dubbelring           17 cm
Ring Liten          ø 17 cm
Ring Stor           ø 25 cm

Flytande gummileksaker:

2 modeller, rosa & blå
Roliga och slittåliga leksaker som flyter på vattnet. 
Tillverkade av polyestertyg och plysch.
Rek Ca. pris: 79:-

Flytande plyschleksaker

Just nu!

49:- 32
 c

m
54

 c
m

54 cm, plysch
Söt, stor och mjuk tvättbjörn i 
plysch med roligt djurläte.
Rek Ca. pris: 149:-

Tvättbjörn

Just nu!

89:-

Med ljud
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Fem smaker, 110g
God och smakrik paté på tub 
till hund. Kan användas för att 
underlätta medicinering eller 
som extra belöning. Utan tillsatt 
socker. Tillverkat i EU. Praktiskt 
munstycke som gör belöningen 
enklare och mindre kladig.
Rek Ca. pris: 70:-/ 2-pack

Paté på tub till hund ENKEL BELÖNING UTAN KLADD!

Scanna QR-

koden för en 

demofilm!

FLYTER PÅ VATTENYTAN!

Just nu!

59:-

Scanna QR-

koden för en 

demofilm!

Just nu!

59:-

Just nu!

79:-

8



Perfekt att ta med på resan!

KÖP 2 PATÉTUBER TILL KATT &
 FÅ ETT MUNSTYCKE PÅ KÖPET!

Tre smaker, 75g
God och smakrik paté på tub till 
katt. Kan användas för att underlätta 
medicinering eller som extra belöning. 
Innehåller den essentiella aminosyran 
taurin som är nödvändig till katter och 
som ger en god hälsa. Reducerat salt- 
och kryddinnehåll. Utan tillsatt socker. 
Tillverkat i EU. Praktiskt munstycke 
som gör belöningen enklare och 
mindre kladig.
Rek Ca. pris: 58:-/ 2-pack

Paté på tub till katt

Välj mellan smakerna lever, 
lax & fågel!

70x45 cm
Klösmatta som kan hängas upp på ex. väggen 
eller användas liggandes. Klösyta i sisal 
och kanter i mysig plysch. Med dekorativt 
tassavtryck och rolig plyschboll på fjäder.
Rek Ca. pris: 249:-

Klösmatta

Just nu!

179:-

47x37x15 cm, två färger
Rymlig kattlåda med kant som förhindrar att 
kattströet sprättas ut. Kanten går att ta bort för 
enklare rengöring. Finns i färgerna petrol/ vit & 
taupe/ ljustaupe.
Rek Ca. pris: 89:-

Kattlåda Classic

Just nu!

59:-

NYHET!

50g, två sorter
Välj mellan Chicken Bites som innehåller kycklingbröst med 
kattmynta (glutenfri och 75% kötthalt) eller Cookies med lax 
och kattmynta. Båda sorterna är utan tillsatt socker och finns i 
återförslutningsbar påse.
Rek Ca. pris: 19-25:-

Kattgodis

ø 33 cm, blå med blommor
Klösrondell tillverkad av kartong med klöspapp i mitten och 
kattmynta. Hål på sidorna att gömma bollar i. Två plastbollar ingår. 
Rek Ca. pris: 189:-

Klösrondell

Just nu!

119:-

NYHET!

50:-
Köp 2 för

CATNIP
CATNIP

CATNIP

Finns även i:

9

Innehåller 

Taurin!

Just nu!

19:-

Just nu!

15:-

ENKEL BELÖNING UTAN KLADD!



54x43x37 cm, grå
Mysig grotta i grå pil. Två bäddar med kuddar i 
mjuk plysch/bomull. Kuddarna går att ta bort.
Rek Ca. pris: 899:-

Pilgrotta med två bäddar

Just nu!

599:-
Just nu!

349:-

21x21 cm, vit/ transparent
Väderbeständig kattlucka med nästan ljudlös 
funktion. Tät, isolerande borst runt luckan. 
Invändigt mått 16,5 x17,4 cm. Luckans mått 
14,7x15,8 cm. Passar de flesta dörrar.
Rek Ca. pris: 179:-

Kattlucka Freecat De Luxe

NYHET!

48x32x31 cm, två färger
Transportbur för hund, katt och smådjur. 
Passar för  djur upp till 6 kg.
Rek Ca. pris: 199:-

Transportbur Capri

Just nu!

149:-

Finns även i:

69 cm, två färger
Klösrulle (ø 9 cm) i sisal med 
plyschklädd bas (40x40 cm) och 
plattform (37x37 cm).
Rek Ca. pris: 279:-

Klöspelare Espejo

Just nu!

199:-

Finns även i:

31x32x48 cm, blå/svart, nylon
Rymlig och stabil transportväska med avtagbar, 
justerbar axelrem. Kan även användas som 
igloo/kryp-in när man befinner sig på resande 
fot. Passar husdjur upp till 6 kg.
Rek Ca. pris: 449:-

Transportväska Kilian

Rek Ca. pris: 259-349:-

Just nu!

99:-

195x175x95 cm, brun
En säker och trygg bur för katter som av olika anledningar 
inte kan vistas fria utomhus. Ett mysigt hus med två 
våningar, ramp, fönster och lucka med skjutdörr. Husets tak 
är klätt i tjärpapp. Burens nät är finmaskigt med små hål och 
har låsbara dörrar. En väderbeständig utebur tillverkad av 
laserad furu. Enkel att montera.
Rek Ca. pris: 5999:-

Utebur för kattNYHET!

Just nu!

4999:-

Hus med 
två våningar!

Uteterass!

Utehage!

SOMMARENS NYHET!  UTEBUR TILL INNEKATTEN!

Prisvärd!

SOMMAR-
PRESENTER
TILL KATTEN!

OBS! Katter bör gradvis vänjas vid att vistas i en inhägnad. 
Djuret ska hållas under uppsikt denna initiala tid. Inhägnad ska ej 
användas som permanent boende för katter. Innekatter bör komma 
överens innan de placeras tillsammans i buren. Tillräckligt med 
vatten, möjlighet till olika aktiviteter och en kattlåda bör finnas i 
buren. Denna produkt kan vara en beställningsvara med upp till 2-3 
veckors leveranstid. Kontakta din butik för beställning och mer info.



129:-
199:-
249:-
299:-

3x2 m
4x3 m
6x3 m
8x3 m

Kattnät:

Från

129:-

Flera storlekar, transparent
Förhindrar ditt husdjur från att smita ut genom 
fönstret eller från balkongen. Slitstarkt och UV-tåligt. 
Näthålen är 3x3 cm. Krokar, plugg och rep ingår. 
Teleskopstolpar och stolpklämmor kan köpas till om 
du behöver det till din balkong.
Rek Ca. pris: 129-369:-

Kattnät CatProtect

179:-
159:-
249:-

Teleskopstolpe m. väggklämma       1-2 m
Teleskopstolpe m. stolpklämma       1-2 m
Teleskopstolpset               128-325 cm
Rek Ca. pris: 259-349:-

Glöm inte tillbehören!

KATTSÄKRA DIN BALKONG MED KATTNÄT!

Stort grattis till hamstern Emil som vann 1:a 
pris, ett presentkort till ett värde av 500kr.

Jenny, Norrtälje 

1:a pris Presentkort TRIXIE 500:-

2:a pris Presentkort TRIXIE 300:-

3:e pris Presentkort TRIXIE 200:-

VINSTER!
1

49:-
89:-

240g
460g

Get Off Crystal:

Flera storlekar, transparent
Geléliknande kristaller som effektivt avskräcker katter och 
hundar från att revirmarkera på utsatta områden i trädgården. 
Perfekt att använda om du ex. vill låta den nysådda rabatten, 
gräsmattan eller känsliga växter få vara ifred. Funkar i alla 
väderförhållanden. Bör endast användas utomhus.
Rek Ca. pris: 79-129:-

Get Off Crystal

Från

49:-

SKYDDA TRÄDGÅRDEN
MOT REVIRMARKERING! 

Så här tävlar du: 
Ta en bild på ditt/dina husdjur med temat "SOMMARFEELING"

Skicka in ditt bidrag till erik.berglund@trixie.se senast 9/4 2018

Ange ditt och djurets/djurens namn, ditt telefonnummer, adress och 
butikens namn som står på omslaget av denna tidning.

Fototävling!

TÄVLA
VINN!

och

De vinnande bilderna publiceras i nästa kampanjblad.

Villkor: Tre vinnare kommer att utses, 1:a pris presentkort TRIXIE 500:-, 2:a pris presentkort 
TRIXIE 300:-, 3:e pris presentkort TRIXIE 200:-. Presentkortet är personligt, giltigt i 6 
månader och kan ej växlas in i utbyte mot pengar eller andra produkter. Presentkortet gäller 
enbart på TRIXIE produkter och i angiven butik. Vinnarna meddelas av TRIXIE Sverige AB 
efter tävlingens slut. Presentkorten postas till vinnarna. Vinnare utses av vald jury och beslut 
kan ej överklagas. Om vinnare ej svarat inom 14 dagar utses en ny vinnare. Åldersgräns 16 
år. Har du fler frågor? Kontakta då erik.berglund@trixie.se

Vinnare av förra tävlingen 

"VÅRKÄNSLOR"

"Om katten vistas ensam på en balkong som finns mer än 
fem meter över marken, måste balkongen ha nät eller något 
annat som gör att katten inte kan ramla ner och skada sig."

-Jordbruksverket

W

ETTERFEST

W
EATHERPRO

O
F

IN
KLUSIVE

IN C L U D E D
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Grattis!



0,25 L/ ø12 cm, flera färger
Snygg, kattformad keramikskål. Finns i färgerna 
vit, turkos, gammelrosa och lila.
Rek Ca. pris: 59:-

Keramikskål Cat Face

Just nu!

39:-

0,3 L, ø11 cm, silver/vit
Matskål i vit keramik. Med dekorativa tassavtryck 
och silveröverdrag som reflekterar likt en spegel. 
Rek Ca. pris: 79:-

Keramikskål

Just nu!

49:-

Två storlekar & färger
Sele tillverkad av mjukt ventilerande 
nättyg och nylon. Mjuk vaddering 
vilket gör den bekväm att bära. Fullt 
justerbar vid bröstkorg och mage. 
Extra snäppspänne och insydd reflex 
i kanterna. Kopplet är 1,20 meter 
långt och elastiskt.
Rek Ca. pris: 159-239:-

Kattsele & koppel

99:-
159:-

24-42 cm
36-54 cm

Kattsele & koppel:

Från

99:-

34x1 cm, flera färger
Fullt justerbart halsband med bjällra 
och snäppspännen i metall. Passar 
alla katter. Finns i färgerna svart, 
röd, rosa & blå.
Rek Ca. pris: 49:-

Katthalsband hjärtan

Just nu!

29:-

34x1 cm, flera färger
Elastiskt halsband med bjällra. 
Tillverkad av nylon. Finns i färgerna 
blå, röd & svart.
Rek Ca. pris: 29:-

Katthalsband nylon

Just nu!

15:-

6x15 g
Flytande godis med smak av kyckling och lever 
samt lax, tre av varje smak. Creamy Snacks 
kan användas som godis, topping på maten vid 
dålig aptit och för att gömma medicin i. Perfekt 
som belöning. Innehåller inluin som förbättrar 
matsmältningen och immunförsvaret. Samt biotin 
som ger en vacker och glänsande päls. Inget 
tillsatt socker. Tillverkat i EU.
Rek Ca. pris: 29:-

Creamy Snacks

Finns även i:

Just nu!

249:-

ø 5 cm, två färger
Aktivitetsboll i plast med inbyggd 
labyrint. Fyll bollen med godis eller 
torrfoder och låt katten jobba för 
att få ut godsakerna. Skruvlock gör 
den enkel att fylla på och rengöra. 
Finns i rosa & grön.
Rek Ca. pris: 39:-

Snacksboll Cat Activity

Just nu!

29:-

45 cm, brun/beige
Vippa med roliga tygbitar som 
lockar katten till lek.
Rek Ca. pris: 39:-

Vippa med fransar

Just nu!

29:-

NYHET!

ø 6 × 9 cm, blå/rosa
Batteridriven bollformad kattleksak 
med snören. Den rullar och snurrar 
oregelbundet. Automatiskt stopp 
efter 30 sekunder Fortsätter rulla då 
katten rör vid den. Drivs av 2 st AAA 
batterier (ingår ej).
Rek Ca. pris: 159:-

Roly-poly boll

Just nu!

99:-

NYHET!

Just nu!

25:-

Finns även i:

NYHET!

ø 27 × 39 cm, grå
Stilren, plyschklädd 
klöstunnel med sisalklädd 
klösyta ovanpå. Kudde i 
tunneln som går att ta bort 
och rolig leksak på elastiskt 
snöre. 
Rek Ca. pris: 349:-

Klöstunnel

INNEHÅLLER INULIN

KATTHALSBAND & KOPPEL!

Finns även i:

12

SOM ÄR BRA FÖR MAGEN!
Finns även i:

NYHET!



Två storlekar, flera färger
Vattenflaska i plast med kullås 
och hållare som fästs i gallret. 
Rek Ca. pris: 29-49:-

Vattenflaska

19:-
29:-

Hamster   100 ml 
Kanin   600 ml 
 

Vattenflaska:

Två storlekar & modeller
Höhäck att fylla med gräs eller hö. 
Tillverkad av pulverlackerad metall.
Rek Ca. pris: 49:-

Höhäckar
14x13,5x15,5 cm
Ett tvåvåningshus i trä med ramp. 
Passar till hamstrar & möss.
Rek Ca. pris: 79:-

Hamsterhus Björk

Just nu!

49:-

29:-
29:-

För uppskruvning    22x16x6 cm
För upphängning     25x18x12 cm 
 

Höhäckar:

200 ml/ ø 14 cm
Snygg skål i keramik med morotsmotiv i botten. 
Tål maskindisk. Finns i pastellfärgerna ljusgrön, 
turkos, rosa och blå.
Rek Ca. pris: 49:-

Keramikskål till kanin
Två storlekar, plast
Skålen tål maskindisk och finns i 
färgerna turkos, röd & ljusgrön.
Rek Ca. pris: 25:-

Gnagarskål

15:-
15:-

Hamster             60 ml
Kanin/marsvin  200 ml 
 

Gnagarskål i plast

Två storlekar, plast
Gnagarhus i plast som är lätt att rengöra. 
Finns i färgerna vit, röd, blå & lila.
Rek Ca. pris: 69-89:-

Gnagarhus

Finns 
även i:

Två storlekar, flera färger
Transportbur för smådjur. Med ventilationshål på 
sidorna av locket. Genomskinligt plasttak som går 
att ta bort. Två handtag gör transportburen lätt att 
bära. Med halkfri undersida.
Rek Ca. pris: 79-129:-

Transportbur Pico

Finns 
även i:

49:-
89:-

Hamster     23x17,5x16 cm
Marsvin       30x23x21 cm

Transportbur Pico

Från

49:-

Just nu!

29:-NYHET!
Från

19:-

Från

39:-

Två storlekar, flera färger
Ta med din gnagare ut på äventyr i sele 
och koppel. Selen har snäppspännen och 
är ställbar. Kopplet är 1,25 meter långt och 
har ett snabblås. Tillverkad i nylon. Finns i 
färgerna rosa, blå, röd & svart.
Rek Ca. pris: 79:-

Sele & koppel

49:-
49:-

Marsvin   21-35 cm/10 mm
Kanin/marsvin 25-44 cm/10 mm 
 

Sele & Koppel:

Just nu!

49:-

Just nu!

15:-

TA MED KOMPISEN PÅ RESAN!

5

Just nu!

29:-

39:-
59:-

Marsvin   23x15x26 cm
Kanin       29x19x33 cm 
 

Gnagarhus: 

perfekt till uteburen!
Tål vatten, vilket gör den



50:-  
rabatt!

*Rabatten gäller vid köp av valfri sort Bozita Feline 2 kg.
giltig tom. 1 juli  eller så långt lagret räcker. Rek ca pris 199-249:-

www.bozita.se

-  Hög andel färskt svenskt kött!

- Goda smaker av naturliga råvaror!

 - Tillverkat i Vårgårda!



www.happydog.se

KUPONG-
ERBJUDANDE!

* Erbjudandet gäller Happy Dog Mini 4 kg och Happy Dog stora säckar 10,12.5 och 15 kg. 
För att ta del av rabatten: Klipp ut och fyll i kupongen och lös in den i din Zoometrobutik. 
Max 1 säck per hushåll! Lokala avvikelser kan förekomma. Kupongen är giltig till 31/8 2018.

Butikens namn:

För- & efternamn:

Tel:

100 kr rabatt på 4 kg mini

200 kr rabatt på stor säck! *

100 kr
rabatt på 4 kg mini

200 kr
rabatt på stor säck!

KUPONG-
ERBJUDANDE!

*
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