
Kampanjen gäller t.o.m. 8 april 2018, med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Lokala avvikelser kan förekomma.

sida 8Rek Ca. pris från: 549:-
Tygbur de luxe

sida 11Rek Ca. pris: 599:-
Kombinerad pall & kryp-in

sida 8Rek Ca. pris: 349:-
Tuggrulle 30-pack

NYHET!
Just nu!

249:-
Just nu!

390:-
NYHET!

Finns med
kyckling

anka eller 
lamm!

sida 9

Öko Plus Kattströ 5 L

KANONPRIS!

39:-

Rek Ca. pris: 79:-

sida 6

Susanne Hellman Holmström tipsar:

Checklista för 
nyblivna kattägare!

sida 10

ÖkoPlus

I flera 
storlekar!

VÅRKAMPANJ

Miljövänliga

399:-
Från

Erbjudanden i din butik just nu! 
Gäller till och med 8 april 2018 eller så långt lagret räcker.

Med reservation för slutförsäljning!



Två storlekar
Det perfekta träningsgodiset till din hund. 
Tillverkat av 100% torkat oxhjärta. Med 
naturlig doft och smak är Farm Food Trainers 
även fri från gluten, färgämnen, aromatiska 
ämnen, konstgjorda smakämnen, kemiska 
antioxidanter samt konserveringsmedel.
Rek Ca. pris: 119-249:-

Trainers

Från

69:-

69:-
199:-

80-90 g 
330 g

Farm Food Trainers

BÄSTA
 TRÄNINGS 
GODISET!

Två storlekar, neoprenvadderad
Spårlina av hög kvalité som ger mer rörelsefrihet under tex. 
hundträningen. Invävt gummi som ger ett bra grepp även när linan 
är blöt. Stadig och bekväm att hålla i.
Rek Ca. pris: 199-429:-

Spårlina Fusion

6,5 cm, plast
Visselpipa med en ton, tillverkad av 
plast. Lämplig för träning på långa 
avstånd.
Rek Ca. pris: 29:-

Visselpipa av plast
Två storlekar
Stadig och hållbar spårlina i gjuten 
plast. Linans stadighet gör att den 
inte fastnar lika lätt i ex. grenar i 
skogen. Ger mer rörelsefrihet under 
ex. hundträningen. Finns i färgerna 
orange och limegrön.
Rek Ca. pris: 179-199:-

Gjuten spårlina

129:-
299:-

5 m x 17 mm
15 m x 17 mm

Fusion spårlina

9 cm, buffelhorn
Visselpipa med vanlig ton och 
drillton. Med praktiskt läderband 
att hänga pipan i runt halsen. 
Rek Ca. pris: 99:-

Visselpipa av horn

Just nu!

69:-

Fem storlekar, nylon
En prisvärd sele av hög kvalité. Med extra mjuk vaddering i neopren 
för bästa möjliga komfort. Justerbar med spännen och magrem. Insydd 
reflex gör att din hund syns bra i mörker.
Rek Ca. pris: 159-199:-

Touring sele

89:-
99:-
109:-
119:-
129:-

S:      35-50 cm/23 mm
S-M:  40-60 cm/23 mm
M:     45-70 cm/23 mm
M-L:  50-80 cm/23 mm
L:      60-90 cm/23 mm

Touring sele

10x14 cm
Med denna väska har du alltid nära 
till din hunds belöning. Perfekt för 
utflykter, aktiviteter och träning med 
hunden. Går att fästa i byxan eller 
jackan. Dragsko försluter påsen och 
gör att godiset håller sig torrt.
Rek Ca. pris: 59:-

Godisväska

Från

89:-

PRISVÄRD SELE!

ALLT DU BEHÖVER FÖR HUNDTRÄNINGEN!

Från

129:-

Just nu!

19:-

100% 

naturligt!

Just nu!

39:-

Med två 

toner!
119:-
139:-

15 m x 4 mm
15 m x 6 mm

Gjuten spårlina

Från

119:-

Ger mer röreslefrihet 
under träningen!



17 g
Tassalva till hundar och katter i form av ett 
praktiskt stift som enkelt kan förvaras i ex. 
handväskan. Innehåller bra och naturliga 
oljor som skyddar tassar och trampdynor. 
Förebygger förhårdnader och bevarar 
trampdynorna silkeslena.
Rek Ca. pris: 59:-

Tassalva på stift

Godisväska

ALLT DU BEHÖVER FÖR HUNDTRÄNINGEN!

20 st påsar/ rulle
Färgglada bajspåsar med rolig text. Finns i 
färgerna orange, lila, blå & grön.
Rek Ca. pris: 12:-/st

Bajspåsar 3 L

15:-
2 för

Just nu!

39:-

Sex storlekar, polyester
Det blir allt vanligare med hundar som blir förgiftade eller skadade 
av ätbara och vassa föremål i naturen. En del hundar har för vana 
att vilja stoppa i sig olämpliga saker som avföring från katter etc. 
Ett beteende som kan vara svårt att träna bort. Skyddskorgen är 
både praktisk och lätt att använda och hindrar hunden från att äta 
någonting olämpligt. Den är tillverkad av ett tunt nättyg med elas-
tiska band som gör den bekväm för hunden att bära. Två öppningar 
på skyddskorgens sidor gör att hunden kan få belöning trots att den 
bär skyddskorgen. Finns i flera storlekar och är justerbar.
Rek Ca. pris: 89-139:-

Skyddskorg

59:-
59:-
69:-
79:-
79:-
89:-

XS
XS-S
S-M
M-L
L
XL

Skyddskorg:

Två storlekar
Ett följsamt, självhäftande bandage för både katter och 
hundar. Bandaget halkar inte av och lossnar. Lätt att fästa 
och fastnar inte i päls och hud.
Rek Ca. pris: 49-79:-

Självhäftande bandage

29:-
39:-

5x450 cm
10x450 cm

Självhäftande bandage:

Från

29:-

14 g
Använd pulvret för att effektivt 
stoppa mindre blödningar vid 
exempelvis kloklippning.
Rek Ca. pris: 99:-

Blodstoppspulver

Sju storlekar, blå
Hindrar hunden från att nå skador, 
sår eller eksem på huvud, bröst och 
rygg och låter de läka. Kragen är 
bekväm att bära och låter hunden 
äta, sova och leka utan att störas. 
Stängs med kardborreband och kan 
fästas i hundens halsband. 
Rek Ca. pris: 129-229:-

Uppblåsbar hundkrage

Två storlekar, metall
Greppvänlig klotång med säkerhetslås och 
justerbar skyddsplatta som förhindrar att 
du klipper klorna på ditt husdjur för kort. 
Rek Ca. pris: 99-129:-

Klotång

Från

69:-

Just nu!

69:-69:-
99:-

Liten 12,5 cm
Stor 16 cm

Klotång:

99:-
119:-
129:-
139:-
149:-
169:-
189:-

XXS
XS
S
S-M
M
M-L
L-XL

Uppblåsbar hundkrage:

Från

99:-

OMVÅRDNADSPRODUKTER 
som är bra att ha hemma! 

Hindrar hunden från att
äta någonting olämpligt!

Från

59:-

3

Perfekt att ta med i 

handväskan överallt!

NYHET!

NYHET!



1,64x1,25 m, nylon
Skyddar kofångaren och lastutrymmet från hår, smuts och repor. Passar 
i alla bilar då den är ställbar. Skyddet är av anti-glid material vilket gör att 
hunden inte halkar omkring under bilfärden. Vattentålig och lätt att rengöra.
Rek Ca. pris: 599:-

Bilskydd för kofångare & lastutrymme

Just nu!

59:-
Just nu!

399:-

4

60x50 cm, nylon
Skyddar kofångaren mot repor. Kan fästas i bilburen med hjälp av 
kardborreband. Enkel att fästa, säker & stabil. Lätt att rengöra.
Rek Ca. pris: 99:-

Bilskydd för kofångare

1199:-
Just nu!

Rek Ca. pris: 1399:-

Just nu!

649:-
Rek Ca. pris: 899:-

Justerbar storlek, i alumium & plast
För säkrare transport av djur eller föremål i bilens 
lastutrymme. Gallret fästs enkelt bakom baksätets nackstöd 
och ger en säkrare bilresa för både människor och djur. Fullt 
justerbar i både bredd (96-163 cm) och höjd (34-48 cm), vilket 
gör att den passar de flesta bilmodeller.
Rek Ca. pris: 959:-

Lastgaller
1,45x1,60 cm, polyester
Bilskydd för baksätet som skyddar mot smuts och hår. 
Öppningar i skyddet gör det möjligt att spänna fast hunden med 
bilbältet. Insydd reflex i kanterna. Lätt att montera och enkel att 
ta bort och vika ihop då den inte används.
Rek Ca. pris: 299:-

Baksäteskydd

Just nu!

699:-
Just nu!

199:-

Kanter i 

plast!

Kanter i 

aluminium

SKYDDA BILEN!

SKYDDA HUNDEN!

Två modeller, ca. 40-155 cm
Bilramp som är perfekt att använda 
när man vill lasta äldre eller sjuka 
hundar samt förebygga ledproblem. 
Användning av bilramp förhindrar  
att hunden anstränger sina leder 
eller skadar sig då den hoppar i och 
ur bagageutrymmet. Rampen är 
hopfällbar, villket gör den enkel att 
förvara. Den har en gummerad yta 
som gör den grepp- och tassvänlig 
samt kanter på båda sidorna. Passar 
de flesta bilmodeller.

Ramp PetWalk

För hund 
upp till 
75 kg

För hund 
upp till 
90 kg



15:-
39:-

6 cm
10 cm

Tennisbollar:

Två storlekar
Hundvänliga och bittåliga 
tennisbollar utan glasfiber. Finns i 
två storlekar och flera färger.
Rek Ca. pris: 25-59:-

Tennibollar

Hundvänliga & 
utan glasfiber!

48 cm, plysch
Slittålig kyckling i plysch av hög kvalité. Kycklingen 
har ljud och finns i flera modeller.
Rek Ca. pris: 119:-

Kyckling

Just nu!

89:- 4
8 

cm

Finns även i:

Från

29:-

29:-
39:-

ø 6 cm
ø 7 cm

Igelkottsboll:

Två storlekar, latex
Den taggiga formen på bollen gör att bollen 
studsar oregelbundet åt olika håll och är extra 
härlig att tugga på. Bollen har ljud och finns i 
färgerna gul, blå, röd & orange.
Rek Ca. pris: 49-59:-

Igelkottsboll
31 cm, tyg & plysch 
Kyckling i tyg och plysch. Utan 
fyllning och med ljud vilket gör den 
extra rolig att leka med.
Rek Ca. pris: 119:-

Kyckling

Med ljud

Med ljudMed ljud

Just nu!

89:-

31
 c

m

38 cm & 48 cm, polyester
Groda och krokodil sydda i dubbelt tyg och med tre sömmar 
vilket gör de extra robusta och slitstarka. Leksakerna låter 
när man klämmer på dom och kan vikas.
Rek Ca. pris: 179:-

Slittålig groda & krokodil
Med ljud

Två storlekar, 3 modeller, gummi
Charmiga djurformade leksaker som kan fyllas 
med godis eller foder för en stimulerande 
foder- eller godisjakt. Öppningen på undersidan 
har flikar som slumpvis delar ut godsakerna. 
Hållbara tuggleksaker som passar hundar med 
stort tuggbehov och som älskar att tugga på allt. 
Fungerar även bra som kastleksak då de studsar 
oregelbundet tack vare sin form. Finns i två 
storlekar och i form av en flodhäst, elefant & ko.
Rek Ca. pris: 99-129:-

Busy Buddy leksaker

Finns även i:

Just nu!

119:-

Från

15:-

Flikar på 

undersidan! Från

69:-

69:-
99:-

Small
Medium/Large   

Busy Buddy leksaker:

NYHET!

NYHET!

ROLIGA LEKSAKER ATT LÄGGA
I HUNDENS PÅSKÄGG!



Upp till 50% rabatt! 3-5 kg

HillsPet.se*Ordinarie rek. Försäljningspris från 389-599 kr. Gäller märkta påsar.

Balanserad nutrition som håller din 
katt i topptrim, fantastisk smak  
som din katt kommer att älska. 
(Annars får du pengarna tillbaka    )  

HillsPet.se ™
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18163 Hills SP Feline annonce 299kr A4 SE.indd   1 21/12/2017   14.32



Grattis till valet av en ny familjemedlem, 
din nya katt. För att ge din nya katt den 
bästa starten hos dig, vill jag gärna dela 
med mig av mina bästa tips. Kanske har 
du redan hittat din nya kompis och tagit 
ett beslut att just denna individ ska du 
ta ansvar över och ta hand om i många 
år framöver. Innan du hämtar hem din 
katt är det bra att alla saker är inköpta 
och framplockade. Allt bör finnas hemma 
innan katten anländer.

Här är några saker som är viktiga att 
skaffa sig:

Se till att transportburen är stor nog redan från 
början. En bra transportbur är i hårdplast, och har 
tre täckta sidor. Dörren framtill bör vara av metall.
Lägg gärna lite extra pengar på en rejäl transport- 
bur redan från början. Den kommer att hålla hela 
kattens liv. Gör inte misstaget att låna någon 
annans transportbur, det kan göra din katt väldigt 
stressad av främmande kattdofter. Transportburen 
kommer även att bli ett bra gömställe om du låter 
den stå framme i ditt hem. För att göra buren extra 
trevlig, kan du då och då gömma lite godis i den. 
I botten av transportburen lägger du en fäll med 
antiglidfunktion. Då slipper katten glida runt i 
buren när du transporterar den.

Till en katt bör du ha minst två kattoaletter eller 
kattlådor. Kattlådorna placeras på två helt skilda 
och lättillgängliga platser. Har du flera våningar 
kan det vara lämpligt att ha en kattlåda på varje 
våningsplan. Skaffa dig stora kattlådor, för katter 
gillar att kunna gå runt i sin låda innan den ska 
göra sina behov. Vilken kattsand du ska välja är 
helt beroende på vad kattuppfödaren har haft, 
skaffa gärna samma sand så katten känner igen 
materialet. De flesta katter gillar mjuk och finkornig 
sand med bra uppsugningsförmåga. Eftersom 

Susanne Hellman 
Holmström arbetar som 
kattbeteenderådgivare, 
författare och föreläsare. 

Vid det här laget har hon 
hjälpt tusentals kattägare att 
komma till rätta med kattens 
beteendeproblem.

Sedan några år tillbaka 
är Susanne kattexpert på 
tv-programet Go’Kväll, som 
sänds på SVT1. Hon är även 
kattexpert på P4 Kristianstad en 
gång i månaden. Du kan även 
läsa hennes svar på kattfrågor i 
tidningen Året Runt.Foto: Andreas Paulsson

Om Susanne

katter gärna vill gräva i sanden och sedan täcka 
över noggrant behöver det vara mycket sand i 
lådan. Gärna överdrivet mycket. Tänk på att byta 
ut kattlådan vartannat år! Detta för att när katten 
gräver gör den även repor i plasten. Och just där 
kan bakterier och annat samlas och göra att lådan 
blir ofräsch.

Det finns en uppsjö av fina, vackra och olika 
former av matskålar på marknaden. Katter gillar 
stora och rätt så platta matskålar, då slipper de 
slå i sina morrhår i kanterna. Det viktigaste är 
att inte ställa mat och vatten på samma ställen. 
Jag rekommenderar att du har minst två meter 
emellan. Katter gillar inte att dricka där de äter.
Katter är av sin natur dåliga på att dricka, därför 
är det bra att sätta ut flera vattenskålar i hemmet. 
Gärna där katten gillar att vara. Kanske du 
placerar en i köket, en nära klösträdet och en i 
vardagsrummet. Välj gärna ett material som glas, 
keramik eller rostfritt. Ha inte vatten i en plastskål, 
det kan göra att vattnet för katten inte smakar gott. 
Favoritvattenskålen brukar vara en vattenfontän, 
där vattnet cirkulerar och rinner runt. Katter gillar 
fräscht och gott vatten, så byt gärna vattnet i 
skålen två gånger om dagen.

En katt som mår bra och är glad leker gärna. Om 
man tänker på att katten genom årtusenden har 
varit en suverän musjägare är det väldigt viktigt att 
katter får utlopp för sina jaktinstinkter. Detta i form 
utav ”de tre lekarna” mus, fågel och kaninleken. 
Skaffa gärna leksaker som ger katten utlopp för de 
olika lekarna. Små saker som du kastar på golvet 
blir musleken, vippor och långa snören som du 
viftar med i luften blir fågelleken. Den sista leken 
känner de flesta till men kanske inte tänker på att 
leka med sin katt är kaninleken. Det är när katten 
får fånga en större leksak, brotta ner det i golvet 
och sprätta med sina bakben. 

Se klösträdet som kattens eget gym. Ett ställe där 
den kan, med utsträckt kropp, klösa med sina klor. 
Detta gör den för att hålla klorna i gott skick men 
också för att stretcha ut sin kropp. Kan den hoppa 
och klättra i det och dessutom ligga och spana 
på en högre höjd, då har du gjort ett bra val. Ställ 
klösträdet på en plats där du själv gärna vistas, då 
kommer katten att använda det ännu mer än om 
du placerar det på ett undangömt ställe.

Om katten ska vara en ren innekatt är det bra att 
klippa klorna varannan vecka.

Helt beroende av din katts pälslängd bör du 
kamma och borsta den ett par gånger i veckan. 
I fällningsperioden kan det vara bra att kamma 
den varje dag för att få bort lös päls. Då slipper 
du även att din katt kräker upp hårbollar. Skaffa 
en bra kam och borste i din djurbutik, där kan de 
hjälpa dig att välja rätt.

Lycka till med din nya katt!
Och du, glöm inte att kastrera, id-märka och 
försäkra din katt!

Transportbur:

Kattoaletter:

Mat & vattenskålar:

Leksaker:

Klösträdet:

Klotång:

Kam & borste:

NYBLIVEN 
KATTÄGARE?

Här har du 
checklistan på allt 
din katt behöver!

Checklista för nyblivna kattägare!
Susanne Hellman Holmström tipsar:



7

Två storlekar, polyester
Mysig, isolerande fäll att använda i ex. transportburen. 
Fällens undersida är av hakfritt material som gör att 
den håller sig på plats.
Rek Ca. pris: 79-89:-

Syntetfäll

49:-
59:-

26x46 cm, (Skudo 2)
29x51 cm, (Skudo 3)

Syntetfäll:

Passar till!

28x9x36 cm, plast
Med låg kant på ena kortsidan så att kattungar och 
mindre katter enkelt kan ta sig in. Enkel att hålla ren. 
Finns i färgerna lila, grön och blå.
Rek Ca. pris: 69:-

Kattlåda Nuno
Finns även i:

Från

49:-

Två storlekar, taupe/sand
Burarna passar även till flygtransporter då de är 
godkända enligt IATA’s regler. Stållucka som kan 
låsas med klämmor.
Rek Ca. pris: 389-409:-

Transportbur Skudo

62 cm, platinagrå
Klöspelare inlindad i naturlig 
sisal och bottenplatta i plysch.
Rek Ca. pris: 229:-

Parla klöspelare

Just nu!

149:-

0,25 L, 13 cm
Rostfri matskål som tål maskindisk. 
Skålen är grund, vilket gör att den 
passar till mindre katter, kattungar och 
plattnosade katter.
Rek Ca. pris: 25:-

Rostfri Matskål 

Just nu!

15:-
Finns 
även i:

0,35L/ ø 12.5 cm
Snygg keramikskål med kattmotiv i botten. 
Tål maskindisk. Finns i flera färger.
Rek Ca. pris: 59:-

Keramikskål

Just nu!

39:-

Kam, karda & borste till katt
För skonsam pälsvård av täckhår och 
underull.
Rek Ca. pris: 59-89:-

Pälsvårdsprodukter
Rostfritt stål
Greppvänlig klotång som passar för små 
hundar, katter, smådjur och fåglar.
Rek Ca. pris: 59:-

Liten klotång

Just nu!

39:-

21-33 cm/8 mm, 1,20 m
Justerbar nylonsele med 
matchande koppel som 
passar små katter och 
kattungar. Selen har 
snäppspännen som gör 
selen enkel att ta på och 
av. Finns i flera färger.
Rek Ca. pris: 99-145:-

Sele & koppel

Finns även i: Finns även i:
Just nu!

59:-
Just nu!

89:-

Just nu!

29:-

Två modeller, finns i flera färger
Fullt justerbart katthalsband med bjällra och 
snabbspänne som passar till små katter. ”MY HOME 
halsbandet” har dessutom adresslapp och reflex.
Rek Ca. pris: 49:-

Halsband

Passar mindre 

katter!

39:-
59:-
59:-

Borste 5x18 cm
Hårfällningskam,22 cm
Karda, 7x16 cm

Pälsvårdsprodukter:

Från

39:-
Just nu!

39:-
Ge katten en bra pälsvård!

279:-
299:-

Skudo 2: 35x36x55 cm (djur upp till 18 kg)
Skudo 3: 40x39x60 cm (djur upp till 24 kg)

Transportbur Skudo:

Från

279:-

TIPS TILL BLIVANDE KATTÄGARE!



Fem storlekar, svart/grå
Hopfällbar bur tillverkad av slitstark 
nylon och stabil metallram. Perfekt på 
resa, semester och utställning. Utrustad 
med två sidofickor, handtag, nätade 
sidor för god ventilation samt fram- och 
taköppning med blixtlås.
Rek Ca. pris: 549-1199:-

Tygbur

399:-
449:-
499:-
699:-
799:-
899:-

S:        49x34x35 cm
M:       60x42x42 cm
L:        70x52x52 cm
XL:      81x58x58 cm
XXL:    91x63x63 cm
XXXL: 102x69x69 cm

Tygbur:

Från

399:-

Perfekt för 
resa, semester 
& utställning! 

12 cm, med anka eller lamm
En naturlig och smakrik tuggring tillverkad 
av tjock råhud och inlindad i ankfilé eller 
lammkött. Ett naturligt alternativ som både är 
gott och nyttigt för din hund.
Rek Ca. pris: 79:-

Tuggring
822g, med kyckling, anka eller lamm
10 cm långa tuggrullar i 30-pack tillverkade av råhud och rikligt 
inlindade i färsk kycklingfilé, ankfilé eller lammkött. Tuggrullarna har 
dessutom låg fetthalt. 
Rek Ca. pris: 349:-

Tuggrulle 30-pack

249:-

8 cm, lufttorkad
Lufttorkad tuggsalami av hög 
kvalité med 94% kötthalt och fyllda 
av vitaminer. Inget tillsatt socker. 
Tillverkade i EU. Finns i smakerna 
nötkött, vom eller lamm.
Rek Ca. pris: 5:-/st

Tuggsalami
20:-

5 för

400g
Tuggpinnar tillverkade av råhud 
och rikligt inlindade i kycklingbröst. 
Proteinrika och glutenfria med 65% 
kötthalt och utan tillsatt socker. 
Tillverkade i EU.
Rek Ca. pris: 139:-

Chicken flags

Just nu!

99:-

En standardiserad arbetsmetod som 
kartlägger, bedömer och kontrolllerar 
faror i livsmedelsproduktionen. Ex. 
mikrobiologiska, kemiska, allergena 
och fysikaliska faror.

USA:s livsmedels- och läkemedelsmyn-
dighet med ansvar för kontroll av mat 
för både människor och djur.

Certifieringen innebär bland annat att 
spårbarheten säkras framåt och bakåt 
i livsmedelskedjan.

VÅRA 2PETS TUGG ÄR 
CERTIFIERADE ENLIGT:

Just nu!

49:-
NYHET!

Hopfällbar & 

slitstark!

STORPACK!

30-pack



65 cm
Vippa med roliga läderremmar. 
Vippan är robust och av hög kvalité.
Rek Ca. pris: 29:-

Vippa med läderband

ø 24 × 29 cm
Kattleksak i plast med plastboll och 
plyschmus på fjäder. Fjädern är inplastad 
vilket gör att katten inte kan fastna i den.
Rek Ca. pris: 89:-

Crazy Circle

Just nu!

69:-

ø 3,5-4 cm
Roliga leksakbollar till katt. Ett 6-pack 
innehållande en tennisboll, en studsboll, två 
pälsklädda bollar och två bollar med bjällra.
Rek Ca. pris: 49:-

Leksaksbollar 6-pack

7x9 cm, bomull
En härlig valerianastoppad kudde som 
kommer att få din katt att bli euforisk. 
Finns i färgerna rosa, blå & grön.
Rek Ca. pris: 29-69:-

Valerianakudde

7 cm
Rolig leksaksmus i plysch med 
kattmynta och flätad svans.
Rek Ca. pris: 29:-

Plyschmus

19:-
49:-

7x9 cm    (kudde)
25x8 cm  (rulle)

Valerianakuddar:

Just nu!

19:-

CATNIP

40-98 cm
Ett lätt och smidigt teleskopspö där staven är tillverkad av 
glasfiber som kan justeras från 40-98 cm. Två utbytbara 
leksaker ingår. Mjukt greppvänligt handtag. Håll i staven 
och väck kattens leklust genom att låta den jaga leksaken.
Rek Ca. pris: 109:-

Teleskopvippa med leksak

14x8 cm
Batteridriven kattleksak i form av en råtta med viftande svans och ljud. 
Svansen viftar oregelbundet och råttans röda ögon lyser vilket lockar 
katten till jaktlek. Automatisk avstängning efter 10-15 minuter. Drivs av 
3 AAA-batterier, ingår ej.
Rek Ca. pris: 319:-

FroliCat ROLORAT™

Från

19:-

Scanna QR-

koden för en 

demofilm!

Just nu!

19:-

Just nu!

29:-

6-pack

Med ljud

V

A L E R I A N

A

BA
LDRIAN

NÄR KÖPTE DU EN NY KATTLEKSAK SIST?

Lång, lätt & 
svajande!

Just nu!

79:-

Just nu!

249:-

NYHET!

40-98 cm

9

LEKSAKER TILL ”DE TRE LEKARNA”; MUS-, FÅGEL- & KANINLEKEN!
* Läs mer i Susanne Hellman Holmströms reportage på sida 6.

Kanin-
leken! *

Fågel-
leken! *

Mus-
leken! *

Mus-
leken! *



19:-
29:-
39:-

Hamster 9 cm, 100 ml
Marsvin 10 cm, 200 ml
Kanin 13 cm, 400 ml

Matskål keramik

9

33x23 cm
Flerfärgad hamsterhage med 8 sektioner. För inomhusbruk.
Rek Ca. pris: 249:-

Hamsterhage
Två storlekar
Hängmatta i nylon & fårskinnsimitation. Mysig 
hängmatta till hamstrar och illrar att koppla av i. 
Krokas fast i burtaket. Kan tvättas i 30°C.
Rek Ca. pris: 49-79:-

Hängmatta till gnagare
29:-
59:-

18x18 cm  (till hamster)
45x45 cm (till iller)

Hängmatta till gnagare:

Från

29:-

Tre storlekar & fyra färger
Keramikskål med rundade 
kanter som förhindrar spill. I 
tre storlekar som passar till 
hamster, marsvin & kanin. 
Rek Ca. pris: 29-49:-

Matskål keramik

ø 10×18 cm, 200 g
Höbal med rödbeta och persilja 
till små gnagare och kaniner. Med 
ätbart rep av hampa som gör att 
höbalen kan fästas i burgallret. 
Tillverkad i Tyskland.
Rek Ca. pris: 49:-

Höbal med rödbeta

Just nu!

39:-

30x25x50 cm
Stor vinklad tunnel till kaniner och 
marsvin. Tillverkad av gräs.
Rek Ca. pris: 189:-

Grästunnel

Just nu!

149:-

19x20x19 cm
Lyxigt hus till hamstrar och 
möss. Med gunga, trappor och 
dekorationer. Huset är lätt att flytta 
på. Tillverkat i trä.
Rek Ca. pris: 159:-

Hus till smågnagare
Tre storlekar
Flexibel träbro till gnagare. 
Tillverkad av obehandlade kvistar.
Rek Ca. pris: 29-109:-

Gnagarbro

19:-
29:-
79:-

10x22 cm
17x28 cm
51x30 cm

Gnagarbro:

Fyra storlekar & flera färger
Mjuk sele i slitstark polyester med 
expanderande koppel, 1,2 meter. 
Snabb och enkel att ta på, med 
spänne och kardborre som är fullt 
justerbar vid bröst och mage. Se 
storlekstabell. 
Rek Ca. pris: 109-129:-

Sele & koppel
59:-
59:-
69:-
79:-

Råtta 12-18 cm
Marsvin/iller 18-25 cm
Dvärgkanin 25-32 cm
Stor kanin 25-40 cm

Sele & koppel:

Från

19:-NYHET!

Just nu!

119:-

Från

59:-

Finns i färgerna:

Just nu!

149:-

Till kaniner & marsvin

Tre storlekar!

50 cm

PÅSKPRESENTER
TILL GNAGAREN!

Från

19:-



Tre storlekar
Påsar för kattlådor. Underlättar rengöringen 
av kattlådan då kattsanden ska bytas ut. 
Tillverkad av transparent plast.
Rek Ca. pris: 29-59:-

Kattlådspåsar 10-packFrån

19:-
19:-
29:-
39:-

M 37x48 cm
L 46x59 cm
XL 56x71 cm

Kattlådspåsar:

Två storlekar, blandade färger
Kattsandsspade tillverkad av hårdplast med 
ergonomiskt handtag. 
Stora hål: för grovkornig klumpbildande kattsand. 
Små hål: för finkornig klumpbildande kattsand.
Rek Ca. pris: 25-35:-

Kattspade 

15:-
15:-

Grov: 26,5 cm
Fin: 28,5 cm

Kattspade:

Just nu!

15:-

45x21(29)x54 cm
Kattlåda med extra hög kant som förebygger 
spridning av kattsand och urin. Med böjd, 
lägre kant på kortsidan som gör det enkelt för 
katten att kliva i och ur lådan. Halkfri botten. 
Rek Ca. pris: 209:-

Kattlåda Cleany Cat

Två storlekar, antacitgrå
Placera mattan utanför kattlådan som 
en dörrmatta, när katten lämnar lådan 
fastnar ströet i mattan och du behöver 
inte längre ha kattsand i hela huset. 
Halkfri och tillverkad av PVC.
Rek Ca. pris: 79-99:-

Kattlådematta

49:-
69:-

37x45 cm
40x60 cm

Kattlådematta:

Från

49:-

23,2x23,2 cm, vit
Luckan tillåter alla katter att gå ut, 
men bara katter med synkroniserat 
mikrochip kan komma in igen. Lätt att 
programmera och kan programmeras 
för upp till 40 katter. Passar de flesta 
dörrar och funkar på katter upp till 8 kg. 
Batterier ingår ej.
Rek Ca. pris: 1290:-

Kattlucka

Just nu!

999:-

NYHET! Just nu!

149:-

Underlättar då du 

ska byta kattsand!

Scanna QR-
koden för en 
demofilm!

KÖP CAT'S BEST 5 L TILL KANONPRIS OCH FÅ EN 50% ÅTERKÖPSKUPONG PÅ CAT'S BEST 10 L!

10

Ett klumpbildande och biologiskt 
nedbrytbart kattströ tillverkat av träfibrer. 
Den har en naturlig, behaglig doft samt en 
hög vätskebindande kapacitet som binder 
och kapslar in både fukt och obehaglig 
lukt effektivt. Detta gör att den räcker ca 7 
veckor innan den behöver bytas ut helt.
Rek Ca. pris: 79:-

Kattströ ÖkoPlus 5 LÖkoPlus

Scanna QR-

koden för en 

demofilm!
BÄST UPPSUGNINGSFÖRMÅGA 

OCH DAMMAR LITE!*
*Textfakta april 2017

:-
Kanonpris!

39

ETT
MILJÖVÄNLIGT 
ALTERNATIV!



Kattlådspåsar 10-pack

Kattspade 

Kattspade:

38x40x38 cm, grå
En stilren pall och en mysig kattigloo i en och 
samma möbel. Förvara saker under pallens 
stoppade sittdyna. Kudden i grottan går att att 
ta bort och är stoppad med polyester. Möbeln 
är klädd i vävt, slittåligt tyg. Hopfällbar, vilket 
sparar plats då den inte används. 
Rek Ca. pris: 599:-

Kombinerad pall & kattigloo
71 cm, vit/grå
Lekfull klösmöbel klädd i plysch med 
klöspelare inlindad i sisal. Plattform 
med mysig avtagbar bädd och grotta 
med vadderad botten. Kattleksak på 
elastiskt band ingår.
Rek Ca. pris: 599:-

Klösmöbel Nuria

Just nu!

390:-

101 cm, vit/grå
Snygg och modern klösmöbel med 
stor Zentangle illustration i form av en 
katt. Stor klösyta av sisal och stora 
liggytor klädda i plysch. Bädden i 
mitten går att ta bort. Rolig boll på 
elastiskt band ingår.
Rek Ca. pris: 1590:-

Klösmöbel Zentangle

Just nu!

1190:-

KÖP CAT'S BEST 5 L TILL KANONPRIS OCH FÅ EN 50% ÅTERKÖPSKUPONG PÅ CAT'S BEST 10 L!

Just nu!

390:-

NYHET!

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

Sandra Lindberg, Gävle 

Vinnare av förra tävlingen 

"JULETIDER"

Grattis!

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 
TRIXIEprodukter och i angiven butik. Vinnarna meddelas 
av TRIXIE Sverige AB efter tävlingens slut och publiceras 
på zoometro.se. 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 info@zoometro.se

Så här tävlar du: 

De vinnande bilderna publiceras i nästa 
tidning från ZooMetro!

Ta en bild på ditt/dina husdjur med 
temat "VÅRKÄNSLOR"

Skicka in ditt bidrag till info@zoometro.se 
senast 9/4 2018

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

1:a pris Presentkort TRIXIE 500:-

2:a pris Presentkort TRIXIE 300:-

3:e pris Presentkort TRIXIE 200:-

VINSTER! Fototävling!

11

TÄVLA
VINN!

och

Med 
förvaring 

under 
sittdynan!

1

Du kan alltid 
beställa 

reservdelar 
till en TRIXIE 

klösmöbel!

Kattströ ÖkoPlus 5 L



 Gäller alla Happy Dog 4 kg säckar!
Max 1 säck per kund! Lokala avvikelser kan förekomma. Gäller t.o.m. 8/4. 

49:-
Prova på pris!

Rek Ca. pris: 219-309:-

www.happydog.se

Få en återköpskupong

VÄRDE 100:-

Finns nu i Sverige!

*

*



3,5 cm
Leopardmönstrade bollar i plysch 
med bjällra.
Rek Ca. pris: 29:-

Leopardbollar 4-pack

Just nu!

19:-

4-pack

7 × 5 cm / ø 5,5 cm
Leopardmönstrad 
prasselkudde i plysch 
med kattmynta och insytt 
prasselfolie som väcker 
kattens leklust. 
Rek Ca. pris: 29:-

Prasselkudde

Just nu!

19:-

Just nu!

99:-

27-45 cm/10 mm
Justerbar sele och 1,20 meter 
långt koppel för stora katter. Till-
verkad i nylon. Med snäppspän-
nen som gör selen enkel att ta av 
och på. Finns i flera färger.
Rek Ca. pris: 159:-

Sele & koppel
Finns även i:

Finns i flera färger
Fullt justerbart katthalsband med bjällra och 
praktiskt snabbspänne.
Rek Ca. pris: 49:-

Halsband

50x26x27 cm, två färger
Söt transportväska med snygga ränder. Passar både 
till katten och den lilla hunden. Väskan är tillverkad 
i nylon och har ett stabilt inlägg i botten. Lätt fodrad 
på insidan. Enkel att vika ihop och förvara.
Rek Ca. pris: 369:-

Transportväska Just nu!

259:-

50 cm
Rolig vippa med läderband 
och fjäder på elastiskt band 
som stimulerar kattens 
jaktinstinkt.
Rek Ca. pris: 29:-

Vippa med band
ø 25 × 50 cm
Färgglad tunnel tillverkad av 
prasselfolie som lockar katten till 
lek. Med mysig fleece invändigt. 
Rek Ca. pris: 169:-

Kattunnel

Just nu!

109:-

Just nu!

19:-

2-pack

CATNIP

VÅR POPULÄRA TRANSPORTVÄSKA SOM PASSAR TILL BÅDE KATTER & SMÅ HUNDAR!

Just nu!

29:-

ROLIGA PÅSKPRESENTER
TILL KATTEN!

TILL DEN STÖRRE KATTEN!
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