
Kampanjen gäller t.o.m. 7 oktober 2018, med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Lokala avvikelser kan förekomma.

HÖSTKAMPANJ

sida 7Rek Ca. pris från: 119:-
Europeiska tugghorn av hjort

sida 10Rek Ca. pris: 299:-
Igloo Liva

sida 8Rek Ca. pris: 119:-
Enhörning i plysch

Just nu!

199:-
NYHET!NYHET!

Rek Ca. pris från: 159:-

sida 2

FLASH LIGHT HALSBAND

Kan klippas till 

önskad  storlek! Från

99:-

Produkter som gör att
hunden syns bättre i mörker!

Se sida 2

Just nu!

79
NYHET! Från

79:- :-

Erbjudanden i din butik just nu! 
Gäller till och med 7 oktober 2018 eller så långt lagret räcker.

Med reservation för slutförsäljning!



Två storlekar & flera färger
Vattentålig Flasher i silikon som lyser 
i 20 tim och blinkar i 45 tim. Batterier 
ingår. Syns på 200 m. avstånd. 
Rek Ca. pris: 69-79:-

Flasher i silikon

Två storlekar & två färger
Dubbelsidig, vattentåligt Flasher som är 
enkel att fästa på halsbandet. Lyser i 25 
tim. och blinkar i 50 tim. Batterier ingår. 
Syns på 200 m. avstånd.
Rek Ca. pris: 49:-

Flasher med LED

6 x 1 cm, flera färger
Vattentålig Flasher med praktisk 
karbinhake för små hundar och katter. 
Blinkar konstant i 20 tim. 4 batterier 
ingår. Syns på 300 m avstånd.  
Rek Ca. pris: 69:-

Flasher med karbinhake

Just nu!

29:-

Just nu!

39:-

39:-
49:-

ø 2.4 cm/ 8 cm
ø 3.5 cm/11 cm

Flasher i silikon:

Från

39:-

Från

99:-

99:-
109:-
109:-

XS-S:  35 cm/ ø 7 mm
M-L:    45 cm/ ø 7 mm
L-XL:   65 cm/ ø 7 mm

Flashring med USB:

Kan klippas till i 

önskad storlek!

Tre storlekar & flera färger
Vattentåligt och uppladdningsbart halsband som 
kan klippas till rätt storlek. Lyser i 5 tim, blinkar 
i 8 tim och syns på 500 meter. Skruvmejsel och 
USB-kabel ingår. Tillverkat av PVC/nylon. Finns 
även i gul, orange och grön.
Rek Ca. pris: 159-169:-

Flashring med USB

25 m 125 m

Flera storlekar, två färger
Vattentåligt och uppladdningsbart Flashband i silikon för 
hundar med lång päls. Kan klippas till lämplig storlek. 
Lyser i 2,5 tim. och blinkar i 4 tim. Skruvmejsel och 
USB-kabel ingår. Syns på 500 meter.
Rek Ca. pris: 259-329:-

Flashband med USB

Kan klippas till i 

önskad storlek!

159:-
169:-
189:-
199:-
229:-
229:-

XS-S:   35 cm/17 mm, limegrön
M-L:     50 cm/17 mm, limegrön
L-XL:   70 cm/17 mm, limegrön
XS-S:   35 cm/30 mm, blå
M-L:     50 cm/30 mm, blå
L-XL:   70 cm/30 mm, blå

Flashband med USB:

Passar även hundar
med lång päls!

Finns 
även i:

Från

159:-
Flera storlekar, svart/gul
Vindtätt, vattenavvisande och värmande täcke 
med luftigt nätfoder som andas. Tillverkat av 
Oxfordpolyester med signalfärg och reflekterande 
sömmar för god synlighet i mörker. Dragsko i nacken, 
ögla för koppel, justerbar magrem och öglor för 
bakbenen för bättre passform. Kan tvättas i 30°C.
Rek Ca. pris: 369-469:-

Säkerhetstäcke 199:-
209:-
219:-
239:-
249:-
269:-
289:-

XS: 30 cm
S:   35 cm
S:   40 cm
M:  45 cm
M:  50 cm
L:   55 cm
L:   62 cm

Säkerhetstäcke:

GÖR DIN HUND SYNLIG I HÖSTMÖRKRET!
Reflekterande 
detaljer

Vattenavvisande
& vindtät

Justerbar 
magrem

Från

199:-

Just nu!

49

2
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SPORTING är specialdesignad för allt 
från aktiva hundägare till professionella 
hundsportsutövare. Alla koppel & halsband 
är slittåliga med invävt gummi som gör de 
greppvänliga och halkfria. Halsbanden är 
fullt justerbara, ger bra avlastning vid drag 
och har invävd reflex. Kopplens hakar är 
dessutom tillverkade av mässing vilket gör 
dom brottsäkra.

7 x 4 cm, svart/ gul
Extra funktionell klicker framtagen av 
professionella hundtränare. Ergonomisk med 
lätthanterlig knapp som kan ändra klickljud 
snabbt och smidigt samt med justerbar volym. 
Praktisk ring i silikon att fästa runt fingret och 
handledsband som går att ta bort.
Rek Ca. pris: 79:-

Klicker

Just nu!

49:-

NYHET!

Tre storlekar, svart/ gul
Perfekt att använda vid träning som kräver 
avstånd. Den längsta modellen har handögla.
Rek Ca. pris: 199-399:-

Dressyrkoppel

119:-
159:-
259:-

3 m/ 17 mm
5 m/ 17 mm
10 m/ 17 mm

Dressyrkoppel:

Tre storlekar, svart/ gul
Fullt justerbart halsband. Extra 
hållbart med dragavlastning. 
Rek Ca. pris: 69-89:-

Halsband
Tre storlekar, svart/ gul
Fullt justerbart halvstryp med extra 
bredd och neoprenvaddering.
Rek Ca. pris: 169-189:-

Halsband halvstryp

39:-
49:-
59:-

S-M:    30-45 cm/ 17 mm
M-L:    35-55 cm/ 20 mm
L-XL:   40-65 cm/ 25 mm

Halsband:
79:-
89:-
99:-

S-M: 28-38 cm/ 35 mm
M-L: 38-48 cm/ 45 mm
L-XL: 48-58 cm/ 50 mm

Halsband halvstryp:

Scanna QR-

koden för en 

demofilm!

Från

39:-
Från

79:-

99:-
109:-

S-L:   1 m/ 17 mm
S-L:   2 m/17 mm

Träningskoppel:

Två storlekar, svart/ gul
Utan handtag som förhindrar att 
kopplet fastnar när hunden jobbar.
Rek Ca. pris: 179-199:-

Träningskoppel

NYHET! NYHET!

Från

119:-

NYHET!

Från

99:-

NYHET!

Happy Mix: kyckling, lamm & lax
Trainer Snack: nöt, lamm & fågel

Soft Snacks:

500 g, två sorter
Proteinbaserat belöningsgodis 
utan tillsatt socker. Innehåller 
lamm, lax, kyckling, nöt eller fågel. 
Rek Ca. pris: 69:-

Soft Snacks

Just nu!

49:-

28 x 4 x 28 cm, PVC
Dyna som tränar hundens balans, kropps-
medvetenhet och bygger muskler. Passar även 
vid terapeutisk behandling. Dynans tjocklek 
kan justeras och anpassas individuellt. Passar 
hundar i alla åldrar och storlekar. Pump och 
häfte med tips för optimal träning ingår.
Rek Ca. pris: 269:-

Balansdyna Dog Activity

Just nu!

179:-

Scanna QR-

koden för en 

demofilm!

5 cm/ 4,5 m, flera färger
Självhäftande och flexibelt bandage som 
skyddar sår mot smuts och fukt. Vattentåligt.
Rek Ca. pris: 25:-/st

Självhäftande bandage

15:- st
Just nu!

/

NYHET!

NYHET!
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Tre modeller, naturgummi
Hundleksaker med mintsmak 
som motverkar dålig andedräkt, 
tandsten och plack samtidigt 
som de masserar tandköttet på 
hunden. Passar extra bra till 
kliande valptänder.

Denta Fun leksaker

Just nu!

49:-
Rek Ca. pris: 79:-Denta Fun Rugby

ø 11 cm

Just nu!

69:-
Rek Ca. pris: 99:-

Denta Fun Ring ø 12 cm

29:-
29:-
39:-

ø 5 cm
ø 6 cm
ø 7 cm

Baseball:

Från

29:-
Rek Ca. pris: 49-59:-

Denta Fun Baseball

HÖSTKUL MED NYA
MJUKA LEKSAKER! 

Med ljud

38 cm
Söt kanin i plysch 
med ljud.
Rek Ca. pris: 169:-

Kanin
10 cm
Fluffig grisboll i 
plysch med ljud.
Rek Ca. pris: 139:-

Grisboll
38 cm
Söt anka i plysch 
med ljud.
Rek Ca. pris: 149:-

Anka
29 cm
Kanin i tyg med prasselfolie 
i öronen och ljud.
Rek Ca. pris: 139:-

Kanin i tyg
45 cm
Stor fågel i plysch 
med ljud.
Rek Ca. pris: 149:-

Fågel i plysch

38
 c

m

38
 c

m

4
5 

cm

Just nu!

79:-

Just nu!

69:-
Just nu!

79:-
Just nu!

99:-

NYHETER!

Just nu!

69:-
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NYHET!

26 x 22,5 cm
Lekplats till små gnagare att hänga i 
buren. Med hus, hängbro, stege och 
lekrep. Tillverkad i trä.
Rek Ca. pris: 199:-

Hamsterlekplats Janne

Just nu!

129:-

25 x 30 x 12 cm
Trevåningshus med gömställen, tunnlar 
och stege som passar till små gnagare. 
Tillverkad i trä med öppningsbar botten 
för enklare rengöring. 
Rek Ca. pris: 199:-

Hamsterhus Tammo

Just nu!

139:-

Två storlekar & sorter
Snacks till gnagare. Tillverkat av Alfalfa (Luzern) 
som är en växt som förbättrar matsmältningen 
hos gnagare. Inget tillsatt socker.
Rek Ca. pris: 39:-

Alfalfa snacks

Sticks 70 g
Rolls 20 g

Alfalfa snacks:

Just nu!

29:-

70 g
Snacks till hamstrar och gerbiler 
som är rik på livsviktigt protein. 
Passar även till insektsätande fåglar 
och reptiler. Varsamt frystorkade.
Rek Ca. pris: 59:-

Torkade mjölmaskar

Just nu!

39:-

Tre storlekar
Hamsterhjul i obehandlat trä som ger bra 
grepp och är tystlåten. Välj en större storlek 
för att skydda ryggraden på din gnagare. 
Rek Ca. pris: 239-289:-

Hamsterhjul 

Från

139:-

139:-
199:-
289:-

ø 22 cm
ø 28 cm
ø 33 cm

Hamsterhjul:

4 cm
Rolig boll med bjällra till hamstrar 
och möss. Tillverkad av pil.
Rek Ca. pris: 29:-

Pilboll med bjällra

Just nu!

15:-

NYHET!

30 x 26 x 26 cm
Mysigt kryp-in av 100% naturligt material. Passar 
till mindre kaniner, exempelvis dvärgkaniner.
Rek Ca. pris: 169:-

Gräsgrotta till kanin

Just nu!

99:-

NATURLIGA ALTERNATIV
TILL SMÅDJUR!

Passar även till
fåglar & reptiler!

NY 
STORLEK!

NYHET!



*Endast koppel & halsband i färgerna svart, röd, fuchia & grafit säljs till kampanjpris! Erbjudandet gäller till 7 oktober 2018, eller så långt lagret räcker.

Tre storlekar och färger
Helt vegetabiliska tuggpinnar tillverkade av 
ris och färgade av grönsaker. Inget tillsatt 
socker, glutenfria och tillverkade i EU.
Rek Ca. pris: 7-29:-

Tuggpinnar av ris
4:-
8:-
18:-

S: 12 cm, 20 g
M: 17 cm, 45 g
L: 23 cm, 100g

Tuggpinnar av ris:
Ca 33 cm, 700 g
Tuggben av torkat hästben med sena. Passar 
extra bra till känsliga hundar med allergier.
Rek Ca. pris: 129:-

Hästben med sena

Just nu!

99:-

Ca 33 cm

Fem storlekar & förpackningar
Ett naturligt och smakrikt tugg av hög 
kvalitet. Tjocka råhudstugg inlindade 
i ankfilé. Ett naturligt alternativ som 
både är gott och nyttigt för din hund.
Rek Ca. pris: 69-399:-

Tuggrullar med ankfilé

NYHET!

4:- st
Från

/

39:-
59:-
59:-
229:-
249:-

17 cm 3-pack      140 g
28 cm 3-pack      250 g
10 cm 7-pack      ca 192 g
10 cm 30-pack    822 g
28 cm 12-pack    1000 g

Tuggrullar med ankfilé

Certifierade tugg!

79:-
119:-
179:-
159:-
199:-

Small 
Medium  
Medium med jordnöt
Large 
X-Large

Tugghorn kronhjort:

79:-
119:-
199:-

Small 
Medium  
Large 

Tugghorn dovhjort:MADE IN

EUROPE

Flera storlekar & modeller
Europeiska tugghorn från kron- och dovhjort som 
erbjuder ett bra tuggmotstånd vilket gör att de räcker 
länge. Men som också är skonsamma mot hundens 
tänder. Naturligt kalcium- och mineralrika, med en 
doft som attraherar hunden. Hornen är gluten-fria, 
allergivänliga och dessutom lukt- och klibbfria. Varje 
tugghorn är unikt i sin form och storlek.
Rek Ca. pris: 119-379:-

Tugghorn av kron- & dovhjort

NYHET!
Från

79:-

Från

39:-

Finns även med
jordnötsfyllning!



Tre storlekar & flera färger
Fullt justerbart halsband. Med 
dragavlastning från Small till 
Medium. Med ring för att fästa 
namnbricka och reflex.
Rek Ca. pris: 49-69:-

Premium halsband
Tre storlekar & flera färger
Justerbart koppel i tre lägen. 
Kopplet är dubbelsytt vilket 
gör det extra stadigt.
Rek Ca. pris: 99-139:-

Premium multikoppel
69:-
89:-
99:-

XS:      2 m/ 10 mm
XS-S:  2 m/ 15 mm
M-L:    2 m/ 20 mm

Premium multikoppel

NYHET!
Från

29:-

29:-
29:-
39:-

XS-S:   22-35 cm/ 10 mm
S-M:     25-40 cm/ 15 mm
M-L:     35-55 cm/ 20 mm

Premium halsband:

S
PÄ

N
N

ET M
ATCHAR HALSBAN

D
ET

!

Sva
rt

Röd
Bordeaux

Fuch
sia

Indigo
Blå Indigo

Grafit
Flamingo

Orki
de

Forest

Äpple
Mocca

Caramel

Papaya

NYHET!

*Endast koppel & halsband i färgerna svart, röd, fuchia & grafit säljs till kampanjpris! Erbjudandet gäller till 7 oktober 2018, eller så långt lagret räcker.

Hur funkar det?
Scanna QR-koden för att 
se demofilmen!

Från

69:-

Har du upptäckt multikopplet? 
Det är Europas mest sålda koppel.

Med ett multikoppel, får du många olika 
valmöjligheter i en och samma produkt. 
Man kan använda det både som ett vanligt 
2-meters koppel eller med ett enkelt hand-
grepp korta av det till ett smidigt citykoppel. 

Om du behöver ha båda händerna fria eller 
vill släppa lös hunden i skogen kan man 
enkelt fästa kopplet som ett lasso över 
axeln, på så sätt avlastar du även dina 
armar från hastiga ryck. Scanna QR-koden 
till höger så får du se alla olika alternativ du 
har!

En finess med kopplet är att det är utrustat 
med hakar i båda ändarna, på så sätt kan 
man snabbt och enkelt koppla hunden vid 

tex. en lyktstolpet. Kopplet är dessutom 
utrustat med ett praktiskt extra fäste för 
namnbricka eller reflex.

Premium är TRIXIE’s kompletta serie för 
koppel, halsband och selar som finns i 15 
olika färger, alla matchar varandra och kan 
även kombineras med TRIXIE's andra 
koppelserier och K9-serien. 

Premium-serien innehåller prisvärda 
produkter av mycket hög kvalitet avseende 
krokar, hakar och nylon. Alla koppel har 
dubbla sömmar vilket gör dem extra stadiga 
och slitstarka.  

*Just nu har vi kampanj på Premium-seriens 
koppel och halsband i färgerna svart, röd, grafitgrå 
och fuchsia. Bilden längst ned visar en färgpalett 
på Premium-seriens alla färger. 

VALMÖJLIGHETER!
MULTIKOPPEL MED MÅNGA

 

 

N
AM

NBRICKA PÅ KOPPLET!

DAGS ATT UTÖKA ELLER FÖRNYA DITT KOPPELFÖRRÅD?

Premiumserien 
finns även i 

dessa färger!*

Svart

Röd

Fuchsia

Grafit

7
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28 cm
Rosa, gullig enhörning i plysch med ljud.
Rek Ca. pris: 119:-

Rosa enhörning

Med ljud

25 cm, två färger
Enhörning i plysch med ljud.
Rek Ca. pris: 129:-

Blå eller vit enhörning

Just nu!

89:-

16 cm, två färger
Rund, enhörning i plysch med ljud. Finns i 
rosa och blå.
Rek Ca. pris: 99:-

Rund enhörning

45 cm
Vippa med rolig enhörning och stjärna på elastiskt band. 
Leksakerna är tillverkade av tyg, plysch med insydd 
prasselfolie och kattmynta som stimulerar kattens jaktinstinkt.
Rek Ca. pris: 89:-

Kattvippa med enhörning

Just nu!

59:-

Med ljud Med ljud

11 cm
Lila, liten enhörning i plysch med kattmynta 
som lockar katter och kattungar till lek.
Rek Ca. pris: 79:-

Lila enhörning

CATNIP

Just nu!

49:-

CATNIP

47 cm
Vippa med rolig ko i plysch på elastiskt band. Leksaken har kattmynta 
och ger ifrån sig ett svagt ljud som stimulerar kattens jaktinstinkt.
Rek Ca. pris: 49:-

Kattvippa med squeaky ko

Med ljud
CATNIP

Just nu!

39:-
11 cm
Liten snigel i plysch med kattmynta som 
lockar katter och kattungar till lek.
Rek Ca. pris: 49:-

Snigel

Just nu!

29:-

CATNIP

Just nu!

79:-

SAGOLIKA NYHETER
TILL HUND & KATT!

Just nu!

69:-

45 cm

47 cm



Livsförändrande näring
för långa och lyckliga
stunder tillsammans

*Gäller märkta påsar.

Just nu bara

459 kr*
10-12 kg

Kanonerbjudande!
25

0
6

36

™Varumärken som ägs av Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2018 HillsPet.se

18223 Hills Canine Large Bags Poster 459kr SE A4.indd   1 28/06/2018   14.58



45 x 24 x 31 cm, vit
Klassisk elementsäng för lata, värmande 
och sköna dagar. Klädd i plysch med stabil 
metallram, justerbar hållare (10-12 cm), som 
passar de flesta element. 
Rek Ca. pris: 229:-

Elementsäng de Luxe

Just nu!

159:-

ø 38 x 34 cm, vit/ grå
Rymlig, stilren elementsäng med tygklädd utsida, 
plyschklädd insida och avtagbar, vändbar kudde. 
Stabil metallram med hållare som är justerbar 
9-11 cm, passar de flesta element.
Rek Ca. pris: 549:-

Elementsäng koja

Just nu!

399:-

32 x 42 x 32 cm, blå
Stilren och mysig igloo med plyschklädsel 
som passar för katter och små hundar.  
Igloon är skumgummivadderad och har en 
vändbar kudde med två olika designer.
Rek Ca. pris: 269:-

Ferris igloo

Just nu!

179:-

NYHET!

ø 50 cm, blå/ vit
Stilren och mysig bädd med plyschklädsel. Dyna 
i fårskinnsimitation (tillverkad av polyester). 
Dynan är stoppad med polyesterfleece. Halkfri 
botten på undersidan.
Rek Ca. pris: 229:-

Ferris bädd

Just nu!

159:-

NYHET!

55 x 45 cm, grå/ ljusblå
Ett vadderat täcke i jacquardtyg, tillverkat av polyester med 
polyesterstoppning. Slittålig, mjuk och av hög kvalité. Med katt- 
och kattdetaljsmotiv. Halkfri undersida.
Rek Ca. pris: 189:-

Lapptäcke Cat

Just nu!

139:-

109 cm, ljusbrun
Stabil klösmöbel utrustad med två 
plattformar och en mysig grotta som är 
klädda i plysch. Klösrullarna är inlindande 
med äkta sisal. Tips! Man kan alltid beställa 
reservdelar till en klösmöbel från TRIXIE.
Rek Ca. pris: 489:-

Klösmöbel Badalona

Just nu!

349:-

40 x 24 x 47 cm, mörkgrå
Stilren igloo som kan omvandlas till en bädd med hjälp av dragkedjan som går 
runt hela igloon. Den öppningsbara igloo-bädden gör den lätt att förvara då den 
inte används, samt enklare att rengöra. Klädd i filttyg (av polyester) och har en 
stabil form. Quiltad kudde med polyesterstoppning ingår. 
Rek Ca. pris: 299:-

Liva igloo & bädd

Just nu!

199:-

NYHET!
NYHET!

Igloo & 
bädd i ett!

10
9 

cm

NYHET!

VI HAR HÖSTENS SKÖNASTE KATTPRYLAR!

Klösmöbel av hög kvalité!



35 x 20 x 48 cm, taupe/ cream
Kattlåda med extra hög kant som 
förebygger spridning av kattsand och urin. 
Med trappsteg på kortsidan som gör det 
enkelt för katten att kliva i och ur lådan.
Rek Ca. pris: 169:-

Kattlåda Delio

Just nu!

129:-

28,5 cm, flera färger
Kattsandspade tillverkad av hårdplast med 
ergonomiskt handtag. Med små hål för 
finkornig klumpbildande kattsand. Finns i 
färgerna lime, rosa, blå & grå.
Rek Ca. pris: 15:-

Kattspade

Just nu!

9:-

7 cm, flera färger
Batteridriven laserpekare i form av en mus. 
Med ögla att fästa på tex. en nyckelring. 
Batterier ingår. Finns i färgerna silver, röd 
& svart.
Rek Ca. pris: 99:-

Laserpekare Catch the Light

Just nu!

69:-

ø 35 x 7 cm, rosa
En aktivitetsleksak och klösprodukt i ett. 
Boll på bana runt leksakens sida, klösyta 
av kartong ovanpå och rolig, luddig boll på 
fjäder i klösytans mitt. Produkten lockar 
katten till lek och att vässa klorna. 
Rek Ca. pris: 329:-

Kattleksak Scratch & Catch

Finns även i:

Just nu!

199:-

16 cm
Rolig kvast som lockar katten till lek och rengör 
kattens tänder. Skaftet är tillverkat av 100% 
naturlig matatabi och tofsen i jute. Matatabi 
(även känt som Cat Powder) är en japansk växt 
som frambringar euforiska reaktioner hos katter 
liknande kattmynta och valeriana.
Rek Ca. pris: 29:-

Matatabi kvast

Just nu!

19:-

10 cm
Rolig råtta i plysch med kattmynta som 
lockar katten till lek.
Rek Ca. pris: 59:-

Plysch råtta

CATNIP

Just nu!

39:-

Leksak & 
tandborste i ett!

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

Skicka in ditt bidrag till erik.berglund@trixie.se senast den 8 oktober.

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 som får var sitt presentkort: 1:a pris 500 kr, 2.pris 300 
kr och 3:e pris 200 kr. Presentkortet gäller enbart på TRIXIE produkter och i angiven butik. 
Presentkorten är personliga, giltiga i 6 månader och kan inte växlas in till kontanter eller andra 
produkter. Vinnarna meddelas av TRIXIE Sverige AB efter tävlingens avslut. Presentkorten postas 
till vinnarna. Vinnarna utses av en jury och beslutet kan inte överklagas. Åldersgräns 16 år. 
GDPR: Genom att skicka in din bild godkänner du ditt deltagande i tävlingen och våra 
tävlingsvillkor. Genom att delta i fototävlingen godkänner du att TRIXIE Sverige AB får använda 
bilden i framtiden och godkänner att ditt namn kan/kommer att publiceras. Om du har med en 
person på bilden som går att identifiera gäller dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att 
personen i bilden måste ha gett sitt samtycke. Vid frågor kontakta erik.berglund@trixie.se

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

1:a pris Presentkort TRIXIE 500:-

2:a pris Presentkort TRIXIE 300:-

3:e pris Presentkort TRIXIE 200:-

VINSTER! Grattis!

Madelein, Kungsbacka

1Vinnare av förra tävlingen 

"SOMMARFEELING"

Leksak med 
klösyta!

NYHET! NYHET!

NYHET!

11

Anette, Göteborg

2

Rolf, Luddvika

3
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50 g
En helt naturlig belöning till katten tillverkad 
av torkad ansjovis. Ett sunt kosttillskott med 
högt naturligt proteininnehåll. 
Rek Ca. pris: 29:-

Torkad fisk 

39 x 28 x 50 cm, grå/ beige
Klösmöbel av hög kvalité med 
innovativ design. Klädd i plysch med 
klösyta i sisal. Ger katten möjlighet till 
både klovård, lek och vila.
Rek Ca. pris: 199:-

Klösmöbel Wavy
50 cm

Just nu!

139:-

NYHET!

47 x 26 x 69 cm, grå/ vit
Hygienisk kattlåda med separat 
avfallssystem som minskar din 
förbrukningen av kattsand. Kattlådan 
består av två lådor och en sil vilket gör 
lådan enkel att rengöra. Lådans delar 
sitter ihop med klämmor på sidorna 
som är enkla att öppna och stänga.   
Rek Ca. pris: 489:-

Kattlåda Berto XL

Just nu!

349:-

35 cm, flera färger
Halsband med bjällra, adresslapp, invävd 
reflekterande tråd och praktiskt snabbspänne. 
Fullt justerbart. Finns i färgerna orange, svart, 
röd & rosa.
Rek Ca. pris: 59:-

Katthalsband ”My home” 

35 cm, två modeller, flera färger
Med dubbla spännen fördubblas chansen 
att halsbandet öppnas om katten fastnar 
i något. Halsbanden som har reflex i form 
av ränder eller tassar är justerbara och 
utrustade med bjällra. Randiga halsband 
finns i färgerna rosa, gul, blå & grå. 
Halsband med tassar finns i färgerna 
ljusrosa & grön. 
Rek Ca. pris: 59:-

Katthalsband med dubbelspänne

Just nu!

39:-

Två storlekar, flera färger
Ett självlysande halsband som gör katten synlig 
i mörkret, även på långt avstånd. Utrustad 
med elastiska remmar och bjällror. De mindre 
halsbanden passar till små katter och kattungar 
och finns i färgerna ljusblå och ljusrosa. 
Storleken är justerbar.
Rek Ca. pris: 59:-

Katthalsband Glow in the Dark

Just nu!

19:-

50 g
Musformade, små och mjuka godbitar 
till katt. Ett glutenfritt godis utan tillsatt 
socker och med en kötthalt på 71,5 %. 
Perfekt belöning vid ex. träning. 
Rek Ca. pris: 29:-

PREMIO Chicken Mice

NYHET!

Just nu!

39:-

Just nu!

39:-
Just nu!

19:-

SE TILL ATT KATTEN 
SYNS I HÖSTMÖRKRET!

Finns även i:

Finns även i:

Finns även i:

Finns även i:

HÖSTPRODUKTER
TILL KATTEN!

Till mindre katter!

Scanna QR-

koden för en 

demofilm!



*Fodret har gett bra resultat på hundar med foderintolerans. Läs mer om fodret på www.happydog.se

Erbjudandet gäller Happy Dog Supreme Sensible: Montana, Canada, Piemonte, Karibik 4, 10 och 12,5 kg. Samt Supreme Sensible Mini: Montana, 
Canada och Piemonte 4 kg. Max 1 säck per hushåll! Lokala avvikelser kan förekomma. Kampanjen gäller tom. 7 oktober eller så långt lagret räcker.

Supreme Sensible

259
4 kg

Rek Ca pris: 355:-

:- 549
10 kg

Rek Ca pris: 629-699:-

:- 629
12,5 kg

Rek Ca pris: 779:-

:-

Ett spannmålsfritt foder 
som även passar till känsliga hundar!

Singelprotein 
häst

Singelprotein
fiskAnka, havsfisk 

& söt kastanj

Lax, kanin, 
lamm & ägg

*

12



50 x 38 x 20 cm, grå
Snygg filtväska (av polyster) som passar både som 
gömställe och kattigloo. Dekorerad med tvinnade 
handtag av bomullsrep och texten ”Love is a four 
legged word”. Quiltad kudde med plyschöverdrag. 
Stabil, isolerande och smutsavvisande. 
Rek Ca. pris: 279:-

Polly iglooväska

Två storlekar, grå
Modernt designad bädd i filt 
(av polyster) med dekorativa 
handtag i tvinnat bomullsrep 
och texten ”Love is a four 
legged word” tryckt på sidan. 
Bädden är stabil tack vare 
den förstärkta kanten. Quiltad 
kudde med plyschöverdrag.
Rek Ca. pris: 279-379:-

Lian bädd
199:-
299:-

ø 37 cm
ø 45 cm

Lian bädd:

Två storlekar, grön
Stilren bädd med dekorativa handtag och 
texten ”Love is a four legged word” tryckt 
på det vävda tyget (av polyester). Stabil 
form tack vare den förstärkta kanten. 
Quiltad kudde med plyschöverdrag.
Rek Ca. pris: 279-379:-

Lando bädd

Från

199:-

ø 45 cm, grå/ ljusgrå
Mysig bädd med extra hög kant. Klädsel 
i mocka-look och foder i mjuk plysch. 
Tillverkad och stoppad av polyester.
Rek Ca. pris: 279:-

Elsie bädd

Två storlekar, grå
Elegant bädd med handtag och 
flätade sidor i filt (av polyester) 
som passar det moderna hemmet. 
Tack var den förstärkta kanten är 
bädden stabil. Quiltad kudde med 
plyschöverdrag.
Rek Ca. pris: 279-379:-

Lennie bädd

199:-
299:-

ø 40 cm
ø 45 cm

Lennie bädd: Från

199:-

36 x 90 cm, grå/vit
Ramp som är perfekt att användas av äldre eller sjuka 
hundar och katter samt förebygger ledproblem. Användning 
av ramp förhindrar att husdjur anstränger sina leder eller 
skadar sig då de hoppar upp och ner från soffor, sängar 
eller andra höga möbler inomhus. Rampen är hopfällbar, 
vilket gör den enkel att förvara. Rampens höjd kan justeras 
i tre lägen. Tillverkad av fernisad MDF. Rampen är klädd i 
halkfritt filtmaterial som gör den grepp- och tassvänlig. 
Rek Ca. pris: 899:-

Ramp

Just nu!

699:-

För husdjur
upp till 
40 kg

Med halkfritt 
filtmaterial!

Just nu!

199:-

Perfekt att ta 

med på resan!

RAMPEN SOM FÖREBYGGER 

SKADOR & SKYDDAR LEDERNA!

Just nu!

199:-

DAGS FÖR HÖSTMYS!

199:-
299:-

ø 45 cm
ø 55 cm

Lando bädd:

Från

199:-

NYHET!

NYHET!

5



Ca 30 cm
Tillverkad av torkad 
buffelsvans. 
Rek Ca. pris: 29:-

Buffelsvans

NYHET!

12 cm, 150 g
Rullar tillverkade av 
torkad oxhud.
Rek Ca. pris: 29:-

Oxhudsrullar
3-pack
Torkade nötöron 
doppade i röksmak.
Rek Ca. pris: 39:-

Nötöron med röksmak

NYHET!

250 g
Torkade kycklingfötter.
Rek Ca. pris: 69:-

Kycklingfötter

Just nu!

49:-

Två storlekar & färger
Slittålig taggig boll som flyter på vatten. Bollens 
utformning gör att hundens tandkött masseras 
när hunden tuggar på den. Utan ljud. 
Rek Ca. pris: 39-79:-

Igelkottsboll i gummi

Just nu!

19:-

Från

29:-

ø 6 cm, fyra färger
Taggig boll med ljud. Bollens 
utformning gör att hundens tandkött 
masseras när hunden tuggar på den.
Rek Ca. pris: 39:-

Igelkottsboll latex Med ljud

SC
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SO

U NDLESS

MICROCHIP

SO U N D

TIE
RSTIMM

E

A
N

IMAL SOUN
D

RE

FLEKTIEREN
DR

EFLE C TI N G

Två modeller & storlekar
Leksaker av rep som är perfekta att använda vid 
exempelvis dragkamp med hunden. Leksakerna 
är slittåliga och tillverkade av bomull.
Rek Ca. pris: 29-49:-

Repleksak

NATURLIGA & GODA
SNACKS TILL HUND!

NYHET!

29:-
49:-

8 cm
12 cm

Igelkottsboll gummi:

Just nu!

29:-

Just nu!

19:-
29:-

3-pack

NYHET!

Från

19:-

19:-
29:-

Med knutar  31 cm
Med handöglor  38 cm

Repleksak:

När köpte 

du en ny 

hundleksak 

sist?

9

100% Naturligt!
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