
2017
2016

2015

Január
Február 2018

Každý mesiac veľa atraktívnych ponúk

Ako chovať osmáka degu 
Prinášame Vám základné informácie, ako chovať osmáka degu

Kanisterapia 
Ako vzťah medzi človekom a psom lieči

Korytnačka stepná
Milan Oselský, odborný garant SUPER ZOO pre teraristiku



OCHRANA LABIEK
Platí v januári a februári 2018, alebo do vypredania zásob. 

-15%€ 599

A

€ 509
€ 127,25 / l

NEZABÚDAJME NA OCHRANU LABIEK V ZIME!

Ochrana na labky pre psov,Walker Prof., nylon, 2ks, XS, čierna 7,99 6,39 € B
Ochrana na labky pre psov, Walker Prof., nylon, 2ks, S, čierna 8,99 7,19 € B
Ochrana na labky pre psov, Walker Prof., nylon, 2ks, M, čierna 9,99 7,99 € B
Ochrana na labky pre psov, Walker Prof., nylon, 2ks, L, čierna 10,99 8,79 € B
Ochrana na labky pre psov, Walker Prof., nylon, 2ks, XXL, čierna 12,99 10,39 € B

-15%€ 449

A

€ 379
€ 75,80 / l

TRIXIE 
Krém na labky so včelím voskom 50 ml
Krém na ochranu labiek pre psy a mačky. Naneste v 
jemnej vrstve pred venčením, po venčení sa odporúča 
opláchnuť labky vlažnou vodou.
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Zapínanie na suchý zips

Softshell

Mäkká manžeta

Mäkký flís

Vinylová podrážka

BEAPHAR Balzám na labky 40 ml
Balzám na ochranu labiek pre psy.  

Aplikujte v jemnej vrstve pred venčením,  
po venčení sa odporúča opláchnuť  

labky vlažnou vodou.

TRIXIE WALKER  
Ochrana na labky  

Walker Proof Nylon
Ochranná obuv pre psíka  

z neoprénu. Jej použitie sa  
odporúča okrem bežného  

zimného nosenia, aj ako  
ochrana pred infekciou,  

ak má psík poranenú labku. 
Jednoduché obúvanie, 

komforné používanie.
Dostupné v rôznych

veľkostiach. 

Zimné obdobie je náročné nielen 
pre nás, ale aj pre psíkov. Najväčším 
nebezpečenstvom pre psie labky 
sú sneh, mráz a posolené chodníky. 
Táto kombinácia dokáže psíkovi pri-
vodiť bolesť, pálenie a omrzliny, in-
fekcie na popraskanej koži atď... Tak, 
ako sa my ľudia obliekame a staráme 
o teplú obuv, je potrebné myslieť aj 

na labky našich miláčikov a postarať 
sa o ne. Najlepšou ochranou pred 
zimou je používanie balzámov a kré-
mov, ktoré psíka uchránia pred pô-
sobením mrazu a soli. Pri dlhšej pre-
chádzke, alebo pri poranenej labke 
sa odporúča chrániť labky použitím 
obuvi pre psíka.

-20%

€ 3,20 / ks

€ 799

B

€ 639
OD



Platí v januári a februári 2018, alebo do vypredania zásob. 
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NOVINKY

Eukanuba Nature Plus+ Adult Grain Free Salmon 2,3 kg 13,99 € B
Eukanuba Nature Plus+ Adult Grain Free Salmon 10kg 46,99 € C

Nature Plus+ Puppy Grain Free Salmon 2,3 kg 13,99 € B
Nature Plus+ Puppy Grain Free Salmon 10 kg kg 46,99 € C

VYROBENÉ

V H O L A N D SKU

RINTI KAPSIČKY 400 g
Kapsičky RINTI Leichte Beute majú lahodnú chuť mäsa 
a neobsajujú žiadne obilniny. Miesto nich je tu zdravý  
prídavok psýlia - skorocelu indického.  
To napomáha čistiť črevá, 
uľahčuje trávenie a celkovo 
pomáha znížiť hmotnosť, 
zlepšiť zdravie a kondíciu psíka. 
Kapsičky RINTI Leichte Beute 
sú dostupné v štyroch 
zloženiach:

• Hovädzie mäso
• Hovädzina + kuracie srdcia
• Hovädzie + jahňacie mäso
• Hovädzie + kuracie mäso

 

RINTI KAPSIČKY 100 g 
Kapsičky RINTI FILETTO ukrývajú lahodné kúsky mäsa v želé, 
ktoré si Váš psík okamžite obľúbi. Nájdete ich v siedmych
atraktívnych zloženiach:

• Kuracie so šunkou v želé
• Kuracie so srdiečkami v želé
• Kuracie a hovädzie v želé
• Kuracie so zeleninou v želé
• Kuracie a kačacie v želé
• Kuracie a jahňacie v želé
• Kuracie s lososom v želé

EUKANUBA NATURE PLUS+
EUKANUBA grain free salmon  

je kompletné a vyvážené krmivo vyrobené 
z lososa. Neobsahuje žiadne obilniny 

a je dostupné v špecifickom zložení pre 
šteniatka a pre dospelé psy, 
v baleniach 2,3 alebo 10 kg. 

NOVINKA

B

€ 1399
OD

NOVINKA

€ 189
€ 4,50 / kg      A

NOVINKA

€ 139
€ 13,90 / kg      A

NOVINKA

€ 1399
€ 6,08 / kg      A



MAGAZÍN SUPER ZOO, JANUÁR - FEBRUÁR 2018

HRAČKY DOG FANTASY
Platí v januári a februári 2018, alebo do vypredania zásob. 
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Rubber kosť
Hračka pre psy 24 cm, dostupná  
v žltej, alebo modrej farbe.

Rubber kruh
Hračka pre psy 22 cm, dostupná  
v žltej, alebo modrej farbe.

Rubber vrtuľa
Hračka pre psy 25 cm, dostupná  
v žltej, alebo modrej farbe.

Rubber bumerang
Hračka pre psy 30 cm, dostupná  
v žltej, alebo modrej farbe.

TPR rugby lopta
Hračka pre psy 16 cm, dostupná  
v žltej, alebo červenej farbe.

TPR ryba
Hračka pre psy 16 cm, dostupná  
v modrej, alebo žltej farbe.

TPR tyč
Hračka pre psy 30 cm, dostupná  
v modrej, alebo žltej farbe.

TPR Korytnačka
Hračka pre psy 16 cm, dostupná v oranžovej, alebo 
ružovej farbe.

HRAČKY PRE PSY
Psy sú povahou hravé a spoločenské zvieratá.
Preto okrem hračky - hry, privítajú aj parťáka na 
hranie, čiže pána, ktorý sa s nimi zahrá.  
Pre psíka niet väčšej radosti, ako nechať si 
hádzať hračku a rozbehnúť sa za ňou, alebo 
ju len tak v kľude v pelechu obhrýzať. Hra je 
dôležitou súčasťou výchovy, ale aj budovania 
vzťahu medzi psom a človekom. Nezabúdajme 
tiež, že hryzenie je prirodzenou potrebou psa. 
Preto ak ho naučíme hrýzť hračku, ušetríme si 
nejednu topánku...

ČO JE TO TPR?
TPR alebo termoplastická guma je veľmi 
odolný materiál, ktorý je nezávadný a pre psy 
veľmi príjemný na kúsanie. TPR je polymérna látka, 
ktorá vykazuje termoplastické vlastnosti. Je netoxická, 
hypoalergénna a neobsahuje ftaláty.

DOG FANTASY Hračky
Osvedčené hračky pre psy DOG FANTASY
Vášho psíka isto nadchnú. Sú vyrobené 
z odolných netoxických materiálov, 
ľahko sa čistia. Dostupné 
v najrôzneších tvaroch 
a veľkostiach.

-15%€ 749

C

€ 629
-15%€ 749

C

€ 629

-15%€ 799

A

€ 679

-15%€ 699

C

€ 589

-15%€ 649

C

€ 549

-15%€ 699

C

€ 589
-15%€ 749

B

€ 629
-15%€ 649

A

€ 549
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*Akcia platí na produkty SHN Mini Junior 8kg, SHN Mini Adult 8kg, SHN Medium Junior 15kg, 
SHN Medium Adult 15kg, SHN Maxi Junior 15kg a SHN Maxi Adult 15kg  

v termíne od 1.1.2018 do 28.2.2018. royalcanin
.sk

www.facebook.com/royal.canin.slovakia

Pri kúpe vybraných produktov získajte
KRMIVO NAVYŠE.

VÝHODNÁ PONUKA

8+2kg
zadarmo

15+4kg
zadarmo
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BEAPHAR
Platí v januári a februári 2018, alebo do vypredania zásob. 
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Predchádza selektívnemu 
kŕmeniu – žiadne zbytky

Obsahuje vitamíny, minerály 
a Omega 3 a 6 pre srdce a cievy

Vylepšuje zdravotný stav zvieraťa

Dentálna funkcia pre správne 
obrusovanie zubov

Obsahuje výťažok z Yucca 
Schidigera pre zníženie zápachu 

z výkalov

CARE+ kompletná starostlivosť v jednej granulke

 zjem 
do poslednej granulky



PELECHY SCRUFFS
Platí v januári a februári 2018, alebo do vypredania zásob. 

SCRUFFS Siesta Box Bed
Pohodlný pelech pre psy, vyrobený  

z kvalitných materiálov. Dostupný vo  
dvoch veľkostiach a troch farebných variantách:  

s modrým lemom, hnedým, alebo béžovým.

SCRUFFS Siesta Mattress
Pohodlná podložka - matrac pre psy, vyrobená  
z kvalitných materiálov. Dostupná vo dvoch  
veľkostiach a troch farebných variantách:  
s modrým lemom, hnedým, alebo béžovým.

Scruffs Siesta Mattress M 82 x 58 cm bežový 36,99 31,39 € C
Scruffs Siesta Mattress M 82 x 58 cm hnedý 36,99 31,39 € C
Scruffs Siesta Mattress M 82 x 58 cm modrý 36,99 31,39 € C
Scruffs Siesta Mattress L 100 x 70 cm bežový 49,99 42,49 € C
Scruffs Siesta Mattress L 100 x 70 cm hnedý 49,99 42,49 € C
Scruffs Siesta Mattress L 100 x 70 cm modrý 49,99 42,49 € C

Scruffs Siesta Box Bed M 60 x 50 cm bežový 39,99 33,99 € C
Scruffs Siesta Box Bed M 60 x 50 cm hnedý 39,99 33,99 € C
Scruffs Siesta Box Bed M 60 x 50 cm modrý 39,99 33,99 € C
Scruffs Siesta Box Bed XL 90 x 70 cm bežový 69,00 58,59 € D
Scruffs Siesta Box Bed XL 90 x 70 cm hnedý 69,00 58,59 € D
Scruffs Siesta Box Bed XL 90 x 70 cm modrý 69,00 58,59 € D

-15%€ 3999

C

€ 3399
OD

-15%€ 3699

C

€ 3139
OD
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PONUKA PURINA
Platí vo vyznačených mesiacoch, alebo do vypredania zásob. 
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FELIX PARTY MIX  
Pamlsok 60 g
Original Mix, Mixed Grill, Ocean Mix, 
Cheezy Mix, Picnic Mix

-25%€ 059

C

€ 039
€ 4,58 / kg

-25%€ 239

C

€ 179
€ 5,26 / kg

-25%€ 179

C

€ 129
OD

€ 10,75 / kg

FELIX Mäsové kapsičky  
v želé 100 g
Kura, hovädzie, losos, junior kura, 
sardinka+losos, hovädzie+hydina

-20%€ 059

C

€ 039
€ 3,90 / kg

-25%€ 159

C

€ 119
€ 19,83 / kg

-20%€ 219

C

€ 169
€ 4,22 / kg

FELIX Mäsové kapsičky  
v želé 4 x 100 g
Hovädzie a kura, losos, králik+jahňa, 
mäsový výber, výber z rýb, junior 
kura+losos

FELIX Mäsové kapsičky  
v želé 12 x 100 g
Hovádzie+kura, losos+platy, 
králik+jahňa, mäsový výber, 
výber z rýb, junior kura+losos, 
losos+krevety+treska+paradajka

-25%€ 599

C

€ 449
€ 3,74 / kg

GOURMET PERLE  
Kapsičky 85 g
Rôzne druhy. Kapsička Gourmet Perle je 
kompletné mačacie krmivo. Vaša mačka 
si ho obľúbi pre jeho výnimočnú chuť.

-25%€ 079

C

€ 059
€ 6,94 / kg

PLATÍ VO FEBRUÁRI

PLATÍ V JANUÁRI

-25%€ 239

C

€ 179
€ 5,26 / kg

GOURMET GOLD  
Konzervy 85 g
Rôzne druhy. Gourmet gold je 
kompletným krmivom pre dospelé  
mačky, s vysokým obsahom mäsa.

GOURMET GOLD  
Konzervy 4 x 85 g
Obľúbené konzervičky pre mačky. 
Kompletné krmivo v balení 4 x 85 g.  
Mačky sú labužníci a práve preto 
GOURMET GOLD vytvoril tieto lahodné 
krehké kúsky mäsa, či ryby, naložené
v lahodnej omáčke.

ADVENTUROS Pochúťky
Puchúťky pre psy, rôzne druhy. PLATÍ VO FEBRUÁRI

ADVENTUROS Nuggets diviačia príchuť 90 g 1,79 € 1,29 € 14,33 / kg C
ADVENTUROS Strips srnčia príchuť 90 g 1,79 € 1,29 € 14,33 / kg C
ADVENTUROS Sticks bizónia príchuť 120 g 1,79 € 1,29 € 10,75 / kg C

FRISKIES Tyčinky a pochúťky 
Pre psy, rôzne druhy.

-25%€ 149

C

€ 109
OD

€ 9,91 / kg

PLATÍ VO FEBRUÁRI

Dental Fresh tyčinky 110 g 1,49 € 1,09 € 9,91 / kg C
Dental Fresh tyčinky 180 g 2,39 € 1,79 € 9,94 / kg C
Dental Delicious pochúťky 200 g 1,79 € 1,29 € 6,45 / kg C
Funtastix šunka a syr 175 g 2,39 € 1,79 € 10,23 / kg C
T-Bonz slaninka 150 g 1,69 € 1,19 € 7,93 / kg C

GOURMET PERLE Duo 3+1 
Kapsičky 4 x 85 g 
Kapsičky pre mačky 4 x 85 g, rôzne 
druhy. Vysoko kvalitné mäsové kúsky sú 
kompletným krmivom, vynikajúco chutia  
a prinesú potešenie každej mačke!



PRODUKTY PRE PSY
Platí v januári a februári 2018, alebo do vypredania zásob. 

MAGAZÍN SUPER ZOO, JANUÁR - FEBRUÁR 2018 9

-10%€ 3499

D

€ 3149
OD

€ 31,49 / ks

TRIXIE Tašky 
Ak máte menšieho psíka, taška patrí k základnej výbave. Zíde sa pri presunoch, 

cestovaní, či nákupoch. Tašky TRIXIE sú praktické a pre psíka komfortné.  
Ponúkajú úložný priestor na drobnosti, bezpečné pripútanie pre psíka  

a navyše dobre vyzerajú!

Taška Elisa 20 × 26 × 41 cm biela 34,99 31,49 € D
Taška 23 x 28 x 38 cm piesková 49,99 44,99 € D
Taška Amber 20 × 27 × 42 cm modro-biela 52,99 47,69 € C
Taška Silvia 19 × 29 × 42 cm zlato-bežová 59,99 53,99 € D
Taška Helen 19 × 28 × 40 cm šeda 59,99 53,99 € C

DOG FANTASY Guľaté nerezové misky
Praktické nerezové misky, samotná nerezová časť sa dá vybrať a umyť. 
Spodok je podlepený gumou, aby sa miska nešmýkala po podlahe. 
Sú dostupné vo veľkostiach 230, 430 a 950 ml, v rôznych farbách.

Miska 230 ml 5,99 5,09 € C
Miska 430 ml 7,99 6,79 € C
Miska 950 ml 10,99 9,29 € C

-15%€ 599

C

€ 509
OD

€ 5,09 / ks

LITTLE BIGPAW
Konzerva kačka, morka, kura 390 g

LITTLE BIGPAW
Vanička kačka a zelenina, losos  
a zelenina, morka a zelenina 85 g

LITTLE BIGPAW
Vanička kačka a zelenina, losos a 
zelenina, morka a zelenina 150 g

-10%€ 169

B

€ 149
€ 3,82 / kg

-10%€ 159

B

€ 139
€ 9,26 / kg

-10%€ 109

B

€ 089
€ 10,47 / kg



MAGAZÍN SUPER ZOO, JANUÁR - FEBRUÁR 201810

15150_Carnilove_inzerce_A4_SK.indd   1 03.09.15   15:40



MAGAZÍN SUPER ZOO, JANUÁR - FEBRUÁR 2018 11MAGAZÍN SUPER ZOO, JANUÁR - FEBRUÁR 2018 11

PES JE SKVELÝ SPOLOČNÍK  

A UŽITOČNÝ PRIATEĽ

Pes sprevádza človeka celé tisícročia, no až 
posledné storočia vedecky dokazujú, že má 
takisto aj priaznivý účinok na jeho zdravot-
ný, psychický či citový stav. Canisterapia (ca-
nis - latinsky pes, thérapea – grécky terapia) 
je nová forma terapie, ktorá patrí do skupiny 
animoterapií, teda terapií prebiehajúcich v prí-
tomnosti zvierat. Je to pomocná metóda, kto-
rá prostredníctvom kontaktu medzi človekom 
a psom zlepšuje jeho emocionálne cítenie, ko-
munikačné schopnosti, interakciu s inými ľuď-
mi, zvyšuje dôveru a sebavedomie, redukuje 
napätie, stres či depresie a v neposlednom 
rade zvyšuje motiváciu pri rehabilitáciách. Zá-
kladom úspechu je interakcia a vzťah medzi 
človekom a psom.

Začiatky tohto vzťahu siahajú hlboko do his-
tórie, kedy si ľudia a divoko žijúci predkovia 
psa začali uvedomovať svoj vzájomný úžitok 
- cez odháňanie nepriateľa, nebezpečných a 
chorých zvierat, stráženie príbytku či pomoc 
pri love výmenou za zvyšky potravy, až sa tie-
to vlkovi podobné psy postupne presunuli do 
ľudských obydlí. V chladných častiach sveta 
zohrievali ľudí svojou teplotou a v stredoveku 
sa ich sliny začali využívať ako liek na rany, či 
vyššia telesná teplota na prikladanie k postih-
nutým miestam, napr. reumou. V 18. storočí 
lekári zaznamenali omnoho jednoduchšie 
nadviazanie komunikácie s traumatizovanými 
či zranenými pacientmi cez komunikáciu pro-
stredníctvom zvierat neuvedomujúcich si ich 
hendikepy, vďaka čomu sa rýchlejšie otvorili a 

adaptovali sa. V 20. storočí sa začali psy vy-
užívať v armáde na liečbu zranených vojakov, 
na rehabilitácie hendikepovaných pacientov a 
v detskej psychoterapii. Koncom 20. storočia 
sa začínajú zvieratá naplno využívať pri práci s 
mentálne a telesne postihnutými pacientmi a 
deťmi, v školských zariadeniach a väzniciach. 
Postupnou domestikáciou sa medzi človekom 
a psom vytváral čoraz silnejší vzťah a emocio-
nálne puto, ktorého účinky na psychické zdra-
vie človeka boli preukázané len nedávno. 

Canisterapia je v súčasnosti najbežnejšou a 
najvyhľadávanejšou formou zooterapie, ktorá 
využíva pozitívne pôsobenie psa v situáciách, 
kde sú iné liečebné metódy neúčinné či zdĺ-
havé – pri nadväzovaní kontaktu s traumati-
zovanými, nespolupracujúcimi, autistickými či 
mentálne postihnutými pacientmi, ktorí majú 
problém zdôveriť sa a veriť inej ľudskej bytos-
ti, no so zvieratami, ktoré ich berú takých akí 
sú a nesúdia ich je omnoho jednoduchšie sa 
adaptovať. 

Je vedecky dokázané, že prítomnosť zvieraťa 
môže mať upokojujúci účinok – uvoľňuje sa 
hormón oxytocín, ktorý sa vyplavuje v momen-
te, kedy je zviera v blízkosti človeka  a hladka-
ním sa uvoľňuje interferón posilňujúci imunit-
ný systém a  endorfíny, ktoré sa uvoľňujú do 
mozgu, znižujú bolestivosť, stres, srdcový tep, 
krvný tlak a navodzujú pocity šťastia, čo má 
pozitívny dopad na ľudí trpiacich depresiami 
alebo psychickými poruchami. Z tejto psycho-

terapeutickej oblasti čerpá aj fyzioterapeutická 
oblasť, ktorá je s ňou bezprostredne spätá. Tu 
sa pes stáva súčasťou rehabilitácie, formou hry 
pomáha pri precvičovaní určitých častí tela – 
jemnej či hrubej motoriky, uvoľňovaní kŕčov a 
taktiež zvyšuje motiváciu a snahu pacienta k 
samotnej rehabilitácii. Hrou so psíkom sa u detí 
rozvíja motorika, rozširuje sa slovná zásoba a 
podporuje sa fantázia.

Telesná teplota psa, ktorá je o stupeň vyššia 
ako u človeka sa využíva pri polohovaní – 
priložení psa k problematickej časti tela, kde 
následne dochádza k postupnému prehriatiu 
svalstva a jeho uvoľneniu. Cvičenie je tak pre 
pacienta aj fyzioterapeuta jednoduchšie, rých-
lejšie a príjemnejšie. Najbežnejšie sa terapeu-
tické psy využívajú u pacientov s:

• Detskou mozgovou obrnou 
• Svalovou dystrofiou
• Downovým syndrómom
• Autizmom
• Epilepsiou
• Mentálnym postihnutím
• Zmyslovým postihnutím
• Psychologickým a psychiatrickým ochorením,
• V logopedických ambulanciách, v mater-

ských škôlkach, v školách, detských do-
movoch, v domovoch seniorov, v nemocni-
ciach, vo väzniciach.... 

Monika Ondrejková, 
predajkyňa Nové Mesto nad Váhom.

foto: DSS Nová Bošáca

TÍM SUPER ZOO RADÍ - Canisterapia
 Tím SUPER ZOO radí - CANISTERAPIA. Monika Ondrejková, predajkyňa Nové Mesto nad Váhom.
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MAČKA
Platí v januári a februári 2018, alebo do vypredania zásob. 
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-15%€ 299

B

€ 249
OD

€ 2,49 / ks

Miska MC keramická s uškami 13 x 4 cm 2,99 2,49 € B
Miska MC potlač Cat čierna 15 x 15 x 4,5 cm 3,49 2,89 € B
Miska MC keramická s gumovou podložkou 13,5 x 6 cm 3,99 3,39 € C
Set MC 2 misky keramické so stojanom šedé 12,5x5cm 8,99 7,59 € C

Hračka MC Skinneeez kura 11cm 3,99 3,19 € A
Hračka MC Skinneeez myš 15cm 3,99 3,19 € A
Hračka MC Skinneeez papagáj 20cm 6,99 5,59 € B
Hračka MC Skinneeez stehlík 20cm 6,99 5,59 € B
Hračka MC Skinneeez zvieratko 11cm 3,99 3,19 € A        

-20%€ 399

A

€ 319
€ 3,19 / ks

MAGIC CAT 
Svietiaca loptička
Loptička 3,75 cm, ktorá Vašu mačku 
isto bude baviť. Pri dotyku svetielkuje, 
ak sa s ňou mačka nehrá, vypne sa 
kvôli úspore batérie.

-15%€ 499

A

€ 419
€ 4,19 / ks

-15%€ 399

A

€ 339
€ 3,39 / ks

MAGIC CAT 
Laserová hračka
Magic Cat laserové ukazovadlo pre 
mačky s 5 nastaviteľnými svetelnými 
motívmi. Batérie sú súčasťou balenia.

MAGIC CAT Skinneeez hračky
Vtipné pestrofarebné hry pre mačky, alebo aj psy.
Sú vyrobené z netoxických materiálov a Vaše zvieratko sa
s nimi isto zabaví na celé hodiny.

MAGIC CAT Misky
Rôzne druhy keramických misiek
pre mačky. Keramické misky
sa dobre čistia
a vďaka vyššej
hmostnosti sa pri
kŕmení neposúvajú
po podlahe.



PRE MLSNÉ JAZÝČKY
Platí v januári a februári 2018, alebo do vypredania zásob. 
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CARNILOVE 
Granuly pre mačky 2 kg
Vysoko kvalitné krmivo pre mačky bez prídavku obilnín  
a zemiakov. Dostupné v príchutiach:
Kačka a morka, jahňa a diviak, losos,
kačka a bažant, losos a morka, sob

-10%€ 1899

B

€ 1699
€ 8,49 / kg

-10%€ 119

A

€ 099
€ 11,65 / kg

100%
PRÍRODNÉ

70%
MÄSA

0%
OBILNÍN

LITTLE BIGPAW Vanička pre mačky 85 g
Lahodné mäsové kapsičky pre mačky, 100% prírodné
a bez prídavku obilnín. Dostupné v príchutiach:
Kačka, Losos, Kura, Tuniak, Morská ryba, Morka
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PRE ICH POHODLIE
Platí v januári a februári 2018, alebo do vypredania zásob. 

14

14 453-1207 453-1207 Odpocivadlo Karin 52x20x17cm hnede 1 KS 13,99 11,19 január-február C 20% 11,190 KS
14 453-1205 453-1205 Odpocivadlo Erika 52x35x30cm hnede 1 KS 29,99 23,99 január-február C 20% 23,990 KS
14 453-1209 453-1209 Odpocivadlo Linda 40x25x26cm sede 1 KS 19,99 15,99 január-február C 20% 15,990 KS
14 453-1211 453-1211 Odpocivadlo Edita 50x30x30cm bezove 1 KS 28,99 23,19 január-február C 20% 23,190 KS
14            
14 973-01002 973-01002 Tramps AristoCat Lounger 50x40cm 1 KS 19,99 17,99 január-február B 10% 17,990 KS

Odpočívadlo Erika
Hnedé, veľkosť 52 x 25 x 30 cm

Odpočívadlo Linda
Šedé, veľkosť 40 x 25 x 26 cm

Odpočívadlo Edita
Béžové, veľkosť  50 x 30 x 30 cm

-10%€ 1999

B

€ 1799
€ 17,99 / ks

MAGIC CAT Odpočívadlá pre mačky
Osvedčené odpočívadlá pre mačky, kombinované
s plochou na škriabanie. Dostupné v štyroch  
modeloch: Karin, Erika, Linda a Edita.

-20%€ 1399

C

€ 1119
€ 11,19 / ks

Odpočívadlo Karin
Hnedé, veľkosť 52 x 20 x 17 cm

TRAMPS 
Pelech pre mačky

AristoCat Lounger je pelech pre mačky, vyrobený  
z luxusného plyšového materiálu. Kolekcia sa 

vyznačuje kvalitným materiálom kombinovaným  
s plyšovou podšívkou s dlhými vláknami.

Ako stvorené na leňošenie, túlenie, alebo schúlenie 
sa do klbka. Rozmer 50 x 40 cm.

-20%€ 2999

C

€ 2399
€ 23,99 / ks

-20%€ 1999

C

€ 1599
€ 15,99 / ks

-20%€ 2899

C

€ 2319
€ 23,19 / ks
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50 x 30 x 64 cm 59 x 33 x 69 cm

46 x 29 x 23 cm

PALLADIO 4, PALLADIO 4 DECOR
Klietka pre vtáky s príslušenstvom
Klietka s výbavou pre malé vtáky ako sú 
kanáriky alebo iné drobné exotické 
vtáky. Súčasťou sú kŕmitká brava 2, 
napájačka, hojdačka a bidielka. 
Klietka má výsúvné dno, 
čo umožňuje jej jednoduché 
čistenie. Verzia DECOR má  
dekorovanú spodnú
lištu. 

CASITA 100: 96 x 57 x 56 cm
CASITA 80: 78 x 48 x 50 cm

CRICETI 9, CRICETI 9 DECOR
Klietka s výbavou pre hlodavce 
Veľkosťou vyhovuje menším hlodavcom, 
ako napríklad myšky, škrečky, alebo potkany. 
Obsahuje napájačku, misku, domček 
a kolotoč. Verzia DECOR má dekorovaný
spodný diel.

PALLADIO 3 DECOR 
Klietka pre vtáky s príslušenstvom
Klietka s výbavou pre 
malé vtáky Súčasťou 
sú kŕmitká, 
napájačka, 
hojdačka 
a bidielka. 
Má výsúvné 
dno.

Platí v januári a februári 2018, alebo do vypredania zásob. 

FERPLAST

CASITA 100, CASITA 80
Klietka s výbavou pre hlodavce
Klietka s výbavou pre zajace, morčatá a iné 
hlodavce.Má zaoblenú vysokú strechu 
a tým poskytuje viac priestoru pre  
Vaše zvieratko. Obsahuje podávač 
na krmivo, napájačku, domček so  
stupňovitou strechou. CASITA je 
dostupná vo dvoch veľkostiach. 
CASITA 100 pre králiky a CASITA 80 
je vhodná pre morčatá.

-15%€ 2399

B

€ 2039
€ 20,39 / ks

-15%€ 2499

B

€ 2119
€ 21,19 / ks

-15%€ 6999

C

€ 5949
€ 59,49 / ks

-15%€ 599

B

€ 509
€ 5,09 / ks

-15%€ 5900

C

€ 4999
€ 49,99 / ks

-15%€ 6900

D

€ 5859
€ 58,59 / ks

-15%€ 1479

B

€ 1249
€ 12,49 / ks

-15%€ 1799

B

€ 1529
€ 15,29 / ks

-15%€ 6299

B

€ 5349
€ 53,49 / ks

ALADINO SMALL, MEDIUM, LARGE
Plastová prenoska na hlodavce
Plastová prenoska pre hlodavce s otváraním 
hore. Otvory zaisťujú optimálnu cirkuláciu 
vzduchu. Má dve rukoväte pre lepšie
nosenie. Dostupné
v troch veľkostiach
a farbách.
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Manipulácia
Osmáka berieme do ruky 

opatrne tak, aby sedel v dlani 
druhou rukou pridržíme na 

chrbte. Nechytáme za chvost 
- nebezpečenstvo vyzlečenia 

chvosta z kože!

PÔVOD:
Chile, pohorie Ánd

VEĽKOSŤ: 
125–185 mm

VÁHA: 
150–300 g

DĹŽKA ŽIVOTA:
4–6 rokov

Teplota
Izbová 21-23 °C.  

Dbajte na to,
aby klietka nebola 

umiestnená v prievane.

Kŕmenie
Granule a zmesi pre osmáky 

degu, semená, obilie, 
oriešky, zelenina, ovocie, 
ďalej kŕmime aj čerstvou 

púpavou, sušenými listami 
ovocných stromov a senom, 
ktoré je súčasťou jedálnička. 
Degu čilský nesmie krmivo 

obsahujúce cukor,  
nevie ho stráviť!

Vybavenie 
zariadenia

Podstielka: bezprašné 
hobliny, špeciálna podstielka 

z lisovaných papierových 
vlákien. Miska a napájačka 
s čerstvou vodou, kúpacia 
miska s kúpacim pieskom, 

dostatok konárov na 
okusovanie a šplhanie. 
Možné umiestniť úkryt  

alebo domček.

Chovné  
zariadenie

Optimálna veľkosť klietky 
alebo terária je rozmerov
50x60x100 cm (dxšxv). 

Musíme počítať s tým, že 
sa jedná o hlodavca, ktorý 
naozaj rád hlodá. Z tohto 

dôvodu by plastové veci mali 
byť zakryté, aby nedošlo 

k zničeniu klietky.

Chov
Chováme jednotlivo,  

v pároch alebo v skupinách. 
Osmák je spoločenské 

zviera, preto sa odporúča 
chov v skupine, ale nie je 
to podmienkou. Pozor pri 
pridávaní nových zvierat

do skupiny a pri pripustení.

ABY SOM SA                          MAL DOBRE, POTREBUJEM:

Rozmnožovanie
Gravidita samice trvá 
3 mesiace, rodí sa 2-6 

pomerne vyvinutých mláďat, 
kojenie trvá 6 týždňov. 

Mláďatá už po narodení 
behajú a snažia sa prijímať 

pevnú potravu.

✓ Seno s prímesou nechtíka
✓ Drevený domček 28 x 18 x 16 cm
✓ Granulované superpremium krmivo
✓ Napájačku
✓ Kolotoč
✓ Prírodnú ekologickú podstieľku
✓ Misku
✓ Kupací piesok
✓ Klietku

AKO CHOVAŤ OSMÁKA DEGU
Prinášame Vám základné informácie o chove osmáka.



HLODAVCE
Platí v januári a februári 2018, alebo do vypredania zásob. 

TRIXIE Hračky
Rôzne druhy pre zajace
a malé hlodavce

-15%€ 399

A

€ 339
OD

€ 6,78 / kg

-15%€ 199

B

€ 169
€ 1,69 / ks

-15%€ 199

A

€ 169
OD

€ 1,69 / ks

-15%€ 559

A

€ 469
OD

€ 4,69 / kg

-15%€ 1259

B

€ 1069
OD

€ 4,27 / kg

BEAPHAR Xtra Vital Krmivo 500 g
Rôzne druhy: pre myši, osmáka degu, morské 
prasa junior, pre potkany, škrečky a trpasličie 
škrečky, pieskomily.

BEAPHAR Xtra Vital Krmivo 1 kg
Pre zajace, zajace junior, činčily, 
morčatá s vitamínom C.

BEAPHAR Xtra Vital Krmivo 2,5 kg
Pre zajace, morčatá a potkany.

15 x 15 cm 1,69 € 1,39 € B
7 x 20 cm 2,39 € 1,99 € B
7 x 30 cm 3,59 € 2,99 € B

-15%€ 169

B

€ 139
OD

€ 1,39 / ks

-15%€ 319

B

€ 269
OD

€ 2,69 / ks

15 x 13 x 7,5 cm 3,19 € 2,69 € B
16,5 x 15 x 8 cm 4,19 € 3,49 € B
24 x 17 x 15 cm 7,99 € 6,79 € C
31 x 20 x 15,5 cm 11,59 € 9,79 € C

SMALL ANIMAL Úkryt
Drevený kmeň stromu, ktorý poslúži ako úkryt,
či peliešok pre hlodavce. Dostupný v troch  
veľkostiach.

SMALL ANIMAL Domček
Drevený polkruhový domček pre hlodavce.
Vyrobený z hladkého dreva, dostupný v štyroch 
veľkostiach.
 

Miska SA keramická pre škrečky 10 x 3,5 cm 1,99 1,69 € A
Miska SA keramická pre králiky 13 x 5 cm 2,99 2,49 € A
Miska SA keramická pre králikov žltá, modrá, červená, zelená 10 x 5 cm 2,49 2,09 € B
Miska SA potlač Hamster čierna 13 x 13 x 4 cm 2,49 2,09 € A
Miska SA potlač Bunny čierna 15 x 15 x 4,5 cm 3,49 2,89 € A

Xtra Vital krmivo pre škrečky 500 g 3,99 3,39 € A
Xtra Vital krmivo pre potkany 500 g 3,99 3,39 € A
Xtra Vital krmivo GuineaPigs Junior 500 g 4,59 3,89 € B
Xtra Vital krmivo pre Dwarfhamster 500 g 4,59 3,89 € A
Xtra Vital krmivo pre Degus 500 g 4,39 3,69 € B
Xtra Vital krmivo pre piesk-Gerbils 500 g 4,59 3,89 € B

Hračka pre zajace Sisalová mrkva a kukurica 15cm 1,99 1,69 € B
Hračka pre zajace Sisalové reďkovky 8 cm 2,49 2,09 € A
Mrkva z materialu sisal pre zajace a malé hlodavce 20 cm 2,99 2,49 € B
Kotúč z materialu sisal pre zajace a malé hlodavce 18 cm 2,99 2,49 € A

Xtra Vital krmivo pre zajace Junior 1 kg 5,59 4,69 € A
Xtra Vital krmivo pre zajace 1 kg 5,59 4,69 € A
Xtra Vital krmivo pre morča s vitamínom C 1 kg 5,59 4,69 € A
Xtra Vital krmivo pre chinchila 1 kg 5,99 5,09 € B

Xtra Vital krmivo pre zajace 2,5 kg 12,59 10,69 € B
Xtra Vital krmivo pre Guinea Pigs 2,5 kg 12,59 10,69 € B
Xtra Vital krmivo pre potkany 2,5kg 13,99 11,89 € C
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SMALL ANIMAL
Keramické misky 
Rôzne druhy pre škrečky 
a králiky
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AGAPORNIS
Platí v januári a februári 2018, alebo do vypredania zásob. 
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-10%€ 249

A

€ 219
OD

€ 2,19 / kg

VERSELE-LAGA 
Prestige krmivá pre papagáje
Základné krmivá pre papagáje v štyroch špecifických 
zloženiach. Majú vyvážené zloženie a obsahuje
obilniny, ovocie, vitamíny a vlákninu, látky dôležité  
pre zdravie a vitalitu vtáctva. Dostupné v štyroch
zloženiach - pre kanáriky, pre andulky,  
pre stredne veľké papagáje  
a pre veľké papagáje.

Pre kanáriky 1 kg 2,99 € 2,69 € A
Pre andulky 1 kg 2,49 € 2,19 € A

Pre stredné papagáje 1 kg 2,79 € 2,49 € B
Pre veľké papagáje 1 kg 3,89 € 3,49 € B
Pre veľké papagáje 3 kg 10,19 € 9,09 € C

EXOTIC FRUIT 600 g
Doplnkové krmivo, pochúťka, 
ktorej papagáje nevedia 
odolať. Obsahuje bohatú zmes 
ovocia, obilnín a semienok.

-10%€ 659

B

€ 589
€ 9,81 / kg

EXOTIC NUTS 750 g
Doplnkové krmivo, pochúťka. 
Obsahuje arašidy, lieskové 
a vlašské orechy, mandle, 
cedrové orechy, ovocie 
a zeleninu.

-10%€ 659

B

€ 589
€ 7,85 / kg

PÔVOD:
Afrika

VEĽKOSŤ: 
13 - 17 cm

VÁHA: 
40 - 60 g 

DĹŽKA ŽIVOTA:
15 rokov

Chovné  
zariadenie

Pre jeden pár klietka 
minimálne 65 cm na dĺžku.

Vybavenie 
zariadenia

Je vhodné mať okrem 
základných vecí ako misky, 

napájačky, zrkadielko aj 
hračky, búdku na hniezdenie 

a kúpeľničku. Na spodok 
klietky používame špeciálne 

odštiepky z dreva.

Manipulácia
Treba ich nechať zvyknúť si 

na ruku, môžeme ich nechať 
potom aj polietať si po izbe.

Teplota
Izbová teplota 21-26 °C. 

Kŕmenie
Kŕmime ich špeciálnymi 

krmivami pre agapornisy, 
orechy, pridávame im aj 

čerstvé alebo sušené ovocie, 
čerstvú zeleninu, tyčinky 

pre agapornisy, minerálne 
kamene pre doplnenie 
vitamínov a obrúsenie 

zobáka.

Chov
Môžeme ich chovať 

jednotlivo, ale cítia sa lepšie 
v pároch, môžeme ich chovať 

aj vo vonkajších voliérach.

Rozmnožovanie
Potrebujú búdku na 

hniezdenie, samice spravia 
hniezdo, znáša každý druhý 

deň  jedno vajíčko ktoré 
20-22 dní zohrieva, znáša 

3-5 vajíčok.  Po 23 dňoch sa 
liahnu. 45 dní po vyliahnutí 
mláďatá opúšťajú hniezdo.
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VTÁKY
Platí v januári a februári 2018, alebo do vypredania zásob. 

BIRD JEWEL
Drevená hojdačka
13 x 13 cm

BIRD JEWEL
Drevená hojdačka
kruh 15 cm

BIRD JEWEL
Drevená hojdačka
10 x 13 cm

BIRD JEWEL
Drevená hojdačka
17 x 17,5 cm

-15%€ 499

A

€ 419
€ 4,19 / ks

-15%€ 499

A

€ 419
€ 83,80 / l

-15%€ 549

A

€ 459
€ 91,80 / l

BEAPHAR 
Vinka 
Vitamíny pre vtáky. Podporuje 
organizmus pri strese, pri 
sedení na vajciach, kompen-
zuje stratu vitality, ktorá môže 
byť spôsobená nevyváženou 
stravou.

BEAPHAR  
Mauser Tropfen 50 ml  
Prípravok obsahuje veľa 
vitamínov a hodnotných 
výživných látok, ktoré vtáky 
denne potrebujú. Použitie sa 
odporúča hlavne v období 
preperovania, okrem toho 
je tiež vhodným doplnkom 
bežnej stravy 
po celý rok. 

BEAPHAR 
Paganol 50 ml
Vyšklbávanie peria, holé miesta 
a matné operenie u papagájov 
spôsobuje väčšinou nedostatok 
výživných látok. Týmto ťažkostiam 
spoľahlivo zabráni Paganol, 
obsahujúci plnohodnotné  
vitamíny a dôležité stavebné  
látkyzaisťujú krásne  
operenie, 
zdravú kožu, 
vitalitu 
a podporujú 
rečnenie.

-15%€ 199

C

€ 169
€ 1,69 / ks

-15%€ 149

C

€ 119
€ 9,91 / kg

TRIXIE 
Minerálny kameň  
Minerálny kameň pre vtáky  
s morskými riasami a jódom. 
Hmotnosť cca 120 g.

TRIXIE
Soľ pre vtáky  
Soľ pre vtáky, zabraňuje 
nadmernému vypadávaniu 
peria.

-15%€ 119

A

€ 099
OD

€ 0,99 / kg

BIRD JEWEL Drevený rebrík
Drevené rebríky s kovovými úchytmi.  
Dostupné v rôznych veľkostiach.

3 priečky, 15 x 7 cm 1,19 0,99 € A
5 priečok, 22,5 x 7 cm 1,39 1,09 € A
5 priečok, 34 x 5 cm 1,79 € 1,49 € B
7 priečok, 40 x 7 cm 2,59 2,19 € B
9 priečok, 44,5 x 9 cm 3,09 2,59 € B

-15%€ 299

A

€ 249
€ 2,49 / ks

-15%€ 149

A

€ 119
€ 1,19 / ks

-15%€ 149

B

€ 119
€ 1,19 / ks

-15%€ 209

B

€ 169
€ 1,69 / ks

-15%€ 159

B

€ 129
€ 1,29 / ks

BIRD JEWEL
Drevená hojdačka
9 x 12 cm
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AKVÁRIÁ A AKVA DEKORÁCIE
Platí v januári a februári 2018, alebo do vypredania zásob. 

20

Koral modrý
14,5 x 10,5 x 7,4 cm

Koral žltofialový
12,5 x 8,1 x 13 cm

Koral mäkký fialový
11 x 9,6 x 5,3 cm

Koral mäkký ružový
8 x 7,5 x 7,5 cm

Koral zelenožltý
12,5 x 9,5 x 7,6 cm

-15%€ 899

C

€ 759
€ 7,59 / ks

-15%€ 899

C

€ 759
€ 7,59 / ks

-15%€ 999

C

€ 849
€ 8,49 / ks

-15%€ 899

C

€ 759
€ 7,59 / ks

-15%€ 749

C

€ 629
€ 6,29 / ks

-15%€ 129

D

€ 109
€ 109,- / ks

-15%€ 159

D

€ 135
€ 135,- / ks

FLUVAL FLEX  
Akvárijný komplet 34, 57 l 

Akvarijné komplety FLUVAL FLEX sú nádhernou 
dekoráciou. Predná časť skla je vypuklá, aby ešte 
viac vynikol pohľad do vodného sveta. Brilantné 
LED osvetlenie ponúka možnosť diaľkového ovlá-
dania, svetelných efektov a vlastného nastave-
nia farieb svetla. Súčasťou kompletu je výkonná  
a tichá viacstupňová filtrácia. Čistá voda je vhá-
ňaná do akvária súčasne viacerými vyústeniami. 
Komplety FLUVAL FLEX sú dostupné v objemoch  
57, alebo 34 litrov.

Skala
23 x 12,8 x 23,5 cm 

57 litrov: 41 x 39 x 39 cm34 litrov: 34 x 33 x 33 cm 

Koral oranžový
16 x 9,5 x 7 cm

Koral červenobiely
12 x 11,5 x 6 cm

Koral fialový
23,5 x 4,5 x 19,5 cm

Koral mäkký zelený
16 x 12,5 x 13,5 cm

-15%€ 1599

C

€ 1359
€ 13,59 / ks

-15%€ 1649

C

€ 1399
€ 13,99 / ks

-15%€ 1399

C

€ 1189
€ 11,89 / ks

-15%€ 1249

C

€ 1059
€ 10,59 / ks

-15%€ 1149

D

€ 969
€ 9,69 / ks



AKVARISTIKA
Platí v januári a februári 2018, alebo do vypredania zásob. 

BETTA 100 ml
Samci rybičiek Betta majú sýte sfarbe-
nie a veľké plutvy. To je veľmi dôležité
pri dvorení. Toto kŕmenie je vysokopro-
teínovou diétou, ktorá zrýchľuje rast
a vzhľad týchto rýb a prírodne podporu-
je intenzitu farieb.

BETTA LARVASTICKS 100 ml
Ideálne pokrýva nutričné potreby tro-
pických rybiek rodu Betta - bojovnice. 
Tvarom a farbou pripomína komárie
larvy, obľúbenú rybiu pochúťku.

TABLETS TABI MIN 58 tbl
Kompletná a pestrá výživa pre okrasné 
ryby, ktoré žijú v blízkosti dna, napríklad 
sumce, mrenky atď. Tabletky pomaly 
klesajú ku dnu. Vitamín C zabezpečuje 
zvýšenú odolnosť, podporuje zdravý 
rast a zabraňuje javom zapričineným 
nedostatočnou výživou.

PLECO TABLETS 58 tbl
Kompletné tabletové krmivo pre 
bylinožravé ryby, živiace sa potravou  
zo dna. Odporúča sa kŕmiť len toľko, 
koľko ryby skonzumujú v priebehu 30 
minút. Tablety sú skvelé na kŕmenie 
plachých rýb, ktoré inak bývajú 
schované v úkrytoch.

-15%€ 449

A

€ 379
€ 37,90 / l

-15%€ 499

B

€ 419
€ 41,90 / l

-15%€ 359

D

€ 299
€ 0,052 / ks

-15%€ 299

D

€ 249
€ 0,043 / ks

TETRA AKVÁRIUM SET  
Cascade LED 6,8 l, biely, čierny

Akva sety TETRA Cascade majú moderný dizajn a zaujívavé 
LED osvetlenie - osem LED diód, pod ktorými krásne vyniknú 
farby rybičiek aj rastlín. Sú vybavené filtráciou a takisto čerpad-
lom. Filtrácia má vyústenie do vodopádu, čím sa zabezpečuje 
aj potrebné okysličenie vody. Filtračné médiá sa jednoducho 
vymieňajú a takého akvárium vyžaduje minimálnu starostlivosť 
- stačí každé štyri týždne vymeniť náplň filtra. Je krásnym dopln-
kom izby, alebo kancelárie.

-15%€ 59  

C

€ 4999
€ 49,99 / ks

TETRAMIN GRANULES 
250, 500 ml
Kompletné, biologicky vyvážené 
granulované krmivo pre všetky druhy 
akváriových rýb. Granulky neznečisťujú 
a nekalia vodu. Dostupné v baleniach 
250 ml a 500 ml.

-15%€ 669

B

€ 559
OD

€ 22,36 / l

CICHLID MINIGRAN
250 ml
Základné krmivo pre menšie cichlidy, 
napr. Pelvicachromis, Apistograma. 
S patentovanou formulou BioActive. 
Veľkosť a tvar granuliek umožňujú 
bezproblémový príjem potravy.

-15%€ 899

C

€ 759
€ 30,36 / l

TETRAMIN MINIGRANULES 
100 ml
Kompletné krmivo pre malé akváriové 
ryby. Granulky pomaly klesajúce ku dnu
zaručujú plnohodnotnú a vyváženú 
výživu a podporujú rast rýb. Obľúbené 
mladými a malými okrasnými rybkami.

-15%€ 399

B

€ 339
€ 33,90 / l

TETRAMIN XL GRANULES 
250 ml
Kompletné krmivo pre tropické ryby.
Nutrične vyvážené, pomaly sa potápaj-
úce granule pre zdravie, farbu a vitalitu 
rybiek. Bioaktívne prísady podporujú 
imunitný systém rýb.

-15%€ 799

C

€ 679
€ 27,16 / l

250 ml 6,69 € 5,59 € B
500 ml 12,49 € 10,59 € D
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KORYTNAČKA STEPNÁ
TESTUDO HORSFIELDII
OCHRANA: CITES II/B
VÝSKYT: Suché oblasti Afganistanu, Arménska,  
Iránu, Pakistanu, Kazachstánu, Ruska
DĹŽKA ŽIVOTA: okolo 60 rokov

POPIS ZVIERAŤA
Sfarbenie je žltkasté až hnedasté, s čiernymi 
škvrnami na pancieri. Karapax je kruhovitý a 
pomerne nízky. Veľkosť samíc býva 18-23 cm, 
samce sú menšie, 15-20 cm. Ďalším podstatným 
znakom tohto druhu sú štyri prsty na všetkých 
nohách. Prsty sú zrastené až k pazúrom.

SPRÁVANIE
Tieto korytnačky sú charakteristické svojim 
hrabaním, dokážu si vyhrabať noru o hĺbke až 
1,5 metra. V prírode v týchto norách korytnačky 
prespávajú a zimujú. Tieto korytnačky v prírode 
upadajú v júni do tzv. letného spánku, keďže v 
tomto období usychajú zelené rastliny. Letný 
spánok zvykne prejsť do spánku zimného a 
korytnačky sa zobúdzajú približne v marci. 
Samce tohto druhu zvyknú byť k samiciam 
značne agresívne a samicu dokážu dohrýzť do 
krvi. Spoločný chov týchto korytnačiek je síce 

možný, ale neodporúča sa. Jedná sa o zvieratá 
s dennou aktivitou.

TERÁRIUM
Tento druh korytnačky nie je vhodný pre chov 
v teráriu, ale pre chov vo výbehu. Výbeh by 
mal byť trávnatý a vybavený nejakou formou 
bariéry, aby korytnačky neušli. Ako už bolo 
spomenuté, dokážu si hrabať hlboké nory, 
preto je nutné zariadiť bariéru, ktorá korytnačke 
zabráni podhrabaniu sa von z výbehu. Takisto 
je vo výbehu nutné zabezpečiť úkryt, aby sa 
korytnačky mohli ukryť pred slnkom. V prípade, 
že je korytnačka chovaná v teráriu, je vhodné 
jej zabezpečiť dostatok substrátu na hrabanie. 
Terárium je potrebné vybaviť miskou s vodou, 
ktorú treba meniť aspoň 2x za týždeň. Veľmi 
podstatnou časťou terária sú kvalitné UVB trubice, 
žiarivky, či výbojky, ktoré je nutné umiestniť tak, 
aby mali na zviera účinok, pritom treba brať do 

úvahy aj to, že UVB žiarenie neprechádza sklom, 
preto jeho umiestnenie na sklenený vrch terária 
nebude mať žiadaný efekt. Absencia UVB vedie 
k vážnym zdravotným problémom, ktoré môžu 
viesť k trvalému zmrzačeniu zvieraťa, či smrti.

POTRAVA
Zelená strava, ideálne púpava, ďatelina, skorocel, 
vlčí mak a iná lúčna zmes. V zimnom období 
tvorí hlavnú zložku potravy napríklad čínska 
kapusta. Potravu je nutné doplniť potravinovými 
doplnkami obsahujúcimi vitamíny a vápnik. 
Vhodné sú rastliny s obsahom vlákniny približne 
20 % a obsahom bielkovín 10 %. Ovocie sa 
podáva len výnimočne ako maškrta. Nevhodné 
stravovanie vedie k množstvu zdravotných 
problémov a trvalej deformácii. Granulovaná 
potrava nie je vhodná ako jediná potrava.

TEPLOTA
Ideálna denná teplota pre korytnačku je  
23-30°C, pod výhrevnou lampou aj 35°C.  
V noci pokles na izbovú teplotu. Ideálne je  
v teráriu vytvoriť teplotný gradient, čo znamená, 
že jedna strana terária s výhrevným zdrojom 
je teplejšia a druhá chladnejšia, to zvieraťu 
umožní vybrať si v teráriu miesto, ktoré mu 
najviac vyhovuje.

VLHKOSŤ
Keďže sú tieto korytnačky zo suchých oblastí, 
vlhkosť by mala byť okolo 40-60 %, no občasné 
rosenie je pre tieto zvieratá potrebné.  Rosiť 
je potrebné len jednu tretinu, max. polovicu 
terária. Určitá malá časť terária by mala byť 
v noci vlhkejšia, okolo 70 %, keďže tieto 
korytnačky majú hlavne v mladšom veku 
tendenciu na noc sa zahrabávať do vlhkej pôdy.

SUBSTRÁT
Mix piesku a rašeliny v pomere 1:1 je ideálny 
substrát pre tieto korytnačky. Vrstva substrátu 
v teráriu by mala byť aspoň 20 cm, aby mohlo 
zviera hrabať. Lignocel, či iné substráty 
obsahujúce celulózové vlákna by sa používať 
nemali, keďže môže dôjsť k prehltnutiu substrátu 
a následným zdravotným problémom.

MANIPULÁCIA
Pri manipulácii tieto korytnačky nerobia problémy, 
a vedia si na opatrnú manipuláciu zvyknúť. 
Manipulácia však má prebiehať nenásilne a treba 
prihliadať hlavne na potreby a pohodu zvieraťa. 

TIPY A TRIKY
Odrastené korytnačky je vhodné v chladných 
mesiacoch zimovať pri teplote 2-6°C. Prvý mesiac 
ochladzovania sa postupne teplota znižuje 

a pripravuje korytnačku na zimovanie, ktoré 
trvá 1-2 mesiace, následne nastáva postupne 
otepľovanie, ktoré trvá tiež mesiac. Korytnačky 
je potrebne zimovať v mierne vlhkom, nie však 
mokrom prostredí, ideálne v bedni s listovou 
hrabankou. Korytnačka by mala mať v tomto 
období prístup k vode, čiže do zimoviska jej 
treba umiestniť misku s vodou.

KORYTNAČKA STEPNÁ
Milan Oselský, odborný garant SUPER ZOO pre teraristiku.



TERARISTIKA
Platí v januári a februári 2018, alebo do vypredania zásob. 
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-10%€ 999

B

€ 899
€ 160,53 / kg

EXO TERRA Teráriá
Terária EXO TERRA sú ideálne na chov plazov 
a obojživelníkov a sú navrhnuté európskymi 
odborníkmi. Predné otváracie dvierka umožňujú 
ľahký prístup dnu pre údržbu a kŕmenie zvierat. 
Špeciálne navrhnutý zámok zabraňuje úniku. 
Horné vetranie umožňuje prenikaniu UVB a 

infračerveného žiarenia. Vysoké čelné sklo je 
skvelé pre hrubú vrstvu substrátu, alebo vytvorenie 
vodnej časti (paludária). Súčasťou terárií je skalnaté 
pozadie s neuveriteľne prirodzeným vzhľadom. 
Vytvára dekoráciu a zároveň prostredie pre 
šplhajúce plazy.

-10%€ 399

B

€ 359
€ 14,36 / l

-15%€ 499

C

€ 419
OD

€ 4,19 / ks

-10%€ 109

C

€ 98
€ 98,- / ks

-10%€ 169

D

€ 152
€ 98,- / ks

TETRA Tortoise 250 ml 
Chutné doplnkové krmivo, vhodné pre všetky druhy 
korytnačiek. Ideálny podiel bielkovín a vlákniny, 
vápniku a fosfora pre  
zdravý rast. Spevňuje  
pancier a kosti 
korytnačky. Obsahuje 
vitamíny a minerály,
prospieva imunitnému 
systému a vitalite 
korytnačky.

ZOO MED Reptivite 56 g 
Reptivite je doplnkový vitamínový prostriedok,  
vhodný pre všetky plazy. Odporúča sa ním jemne 
posypať krmivo,  
zeleninu, či ovocie. 
Prospieva zdraviu  
a vitalite terarijných  
zvierat.

EXO TERRA Terarijná miska 
Praktická dizajnová miska do terárií. Vďaka svojej 
prírodnej povrchovej úprave si nájde miesto v každom 
teráriu a pomôže tak dotvoriť 
atmosféru. Misky sú ťažké, 
mohutné a stabilné. 
Vďaka tomu sa netreba  
obávať, že ich zviera
prevráti.
Dostupné
v troch
veľkostiach.

EXO TERRA Compact Top osvetlenie 
Osvetľovací kryt pre sklenené a sieťové teráriá EXO TERRA. 
Kompatibilný s terarijnými žiarovkami EXO TERRA. Ľahká montáž, 
súčasťou balenia je reflektor. Špeciálne drážky na kryte umožňujú 
pripevniť ďalšie originálne príslušenstvo, napríklad vlhkomer, či 
teplomer. Aktuálne dostupné vo dvoch rozmeroch.

-10%€ 3999

C

€ 3599
OD

€ 35,99 / ks
60 x 9 x 20 cm 39,99 € 35,99 € C
90 x 9 x 20 cm 49,99 € 44,99 € D

60 x 45 x 45 cm 90 x 45 x 45 cm

Malá 4,99 € 4,19 € C
Stredná 5,99 € 5,09 € C
Veľká 10,99 € 9,29 € C



SI KOMUNIKATÍVNY,  
ZODPOVEDNÝ A ROVNAKO 

AKO MY MILUJEŠ ZVIERATKÁ?

DOSTUPNOSŤ PODĽA PREDAJNÍ:

A Tovar dostupný na všetkých 
predajniach

B Všade okrem: BA Passage Astoria, 
Prešov Tesco Vukov

C

Všade okrem: BA Passage Astoria, 
BA Vajnoria, BA Slnečnice, Detva, 

Pieštany, Martin Tesco, Michalovce, 
Nové mesto nad Váhom, Tesco, 

Prešov Tesco Vukov, Hlohovec Tesco, 
Púchov Tesco, Nitra Tesco, 

Žiar nad Hronom    

D

IBA na BA Danubia,BA OC Rača, BA 
Podunajské Biskupice, Košice Tesco, 

Košice Naša obchodná galéria, Levice 
City Park, OC Prievidza, OC Prešov, 

Poprad Tatry SC, TMT Trnava, 
 Trenčín Stop Shop, Považská 

Bystrica, Nové Zámky, Žilina retail 
box, Martin OC Turiec, Trnava City 

park, Banská Bystrica Europa, Micha-
lovce,Ružomberok, Bardejov, Nitra 

Home Box, Zvolen Zlatý potok

O Tovar na objednávku

Uvádzané ceny sú s DPH. V Magazíne 
môžu byť pužité ilustračné fotografie. 

Chyby vyhradené.

PREDAJ ŽIVÝCH RÝB

PREDAJ MALÝCH CICAVCOV

PREDAJ ŽIVÝCH VTÁKOV

ŽIVÉ TERARIJNÉ ZVIERATÁ

GRAVÍRUJEME NA POČKANIE

UŽ 46 PREDAJNÍ 
NA CELOM  

SLOVENSKU! 

STÁLE  
RASTIEME!

2017
2016

2015

BRATISLAVA AVION SHOPPING PARK Po-Ne: 10:00-21:00 0903 476 794

BRATISLAVA AUPARK SHOPPING CENTER Po-Pi: 10:00-21:00, So-Ne: 9:00-21:00 0914 347 120

BRATISLAVA OC BORY MALL Po-Pi: 10:00-21:00, So-Ne: 9:00-21:00 0911 048 746

BRATISLAVA OC RAČA Po-Ne: 9:00-20:00 02/448 733 96

BRATISLAVA PASSAGE ASTORIA Po-Pi: 10:00-19:00 02/638 127 45

BRATISLAVA OC VAJNORIA Po-Ne: 9:00-21:00 0914 347 105

BRATISLAVA POLUS CITY CENTER Po-Ne: 10:00-21:00 0904 469 052

BRATISLAVA PODUNAJSKÉ BISKUPICE Po-Ne: 9:00-20:00 0903 559 645

BRATISLAVA OC DANUBIA Po-Ne: 9:00-21:00 0914 347 122

BRATISLAVA NC CENTRAL Po-Ne: 10:00-21:00 0914 347 123

BRATISLAVA SLNEČNICE Po-Ne: 9:00-20:00 0911 621 956

BANSKÁ BYSTRICA EUROPA SC Po-Ne: 9:00-21:00 0904 544 780

BARDEJOV OC BARDEJOV Po-Ne: 9:00-20:00 0914 347 107

DETVA RETAIL BOX Po-Ne: 9:00-20:00 0911 621 544

HLOHOVEC HM TESCO Po-Ne: 9:00-20:00 0911 755 316

KOŠICE OC CASSOVIA Po-Ne: 9:00-20:00 0914 347 108

KOŠICE TESCO EXTRA Po-Ne: 9:00-21:00 0914 347 106

KOŠICE NAD JAZEROM, NG NAŠA Po-Ne: 9:00-20:00 0903 596 456

LEVICE CITY PARK Po-Ne: 9:00-20:00 0914 347 102

MARTIN OC TURIEC Po-Ne: 9:00-20:00 0903 596 458

MICHALOVCE HM TESCO Po-Ne: 9:00-20:00 0914 347 126

MICHALOVCE RETAIL PARK Po-Ne: 9:00-20:00 9011 621 570

NITRA OC GALÉRIA TESCO Po-Ne: 9:00-21:00 0914 347 103

NITRA OC MLYNY Po-Ne: 9:00-21:00 0911 070 550

NITRA HOME BOX Po-Ne: 9:00-20:00 0911 623 186
NOVÉ MESTO N. VÁHOM RGB JAVORINA Po-Ne: 9:00-19:00 0904 422 808

NOVÉ ZÁMKY STOP SHOP Po-Ne: 9:00-20:00 0903 596 414

PEZINOK BOZIN SHOPPING Po-Ne: 9:00-20:00 0911 028 560

PIEŠŤANY HM TESCO Po-Ne: 9:00-20:00 0914 347 104

POPRAD TATRY SHOPPING CENTER Po-Ne: 9:00-20:00 0914 347 127

POVAŽSKÁ BYSTRICA OC MANÍN Po-Ne: 9:00-20:00 0904 422 857

PREŠOV OC PREŠOV Po-Ne: 9:00-20:00 0911 678 597

PREŠOV HM TESCO VUKOV Po-Ne: 9:00-21:00 0911 755 315

PRIEVIDZA OC PRIEVIDZA Po-Ne: 9:00-20:00 0914 347 110

PÚCHOV HM TESCO Po-Ne: 9:00-13:30, 14:00-20:00 0903 770 101

RUŽOMBEROK OC CITY MARKET Po-Ne: 9:00-20:00 0903 596 427

SENICA BUTIKCENTER Po-Ne: 9:00-20:00 0903 716 037

SPIŠSKÁ NOVÁ VES DUKLIANSKA Po-Ne: 9:00-20:00 0911 622 780

TRENČÍN STOP SHOP Po-Ne: 9:00-20:00 0911 070 549

TRNAVA CITY PARK Po-Ne: 9:00-20:00 0903 465 964

TRNAVA THE MALL TRNAVA Po-Ne: 9:00-20:00 0904 484 101

ZVOLEN RETAIL PARK Po-Ne: 9:00-20:00 0911 755 317

ZVOLEN ZLATÝ POTOK Po-Ne: 9:00-20:00 0911 623 181

ŽIAR NAD HRONOM RETAIL BOX Po-Ne: 9:00-20:00 0911 048 747

ŽILINA AUPARK SHOPPING CENTER Po-Ne: 9:00-21:00 0903 858 200

ŽILINA RETAIL BOX Po-Ne: 9:00-20:00 0903 596 459

superzoo.sk

NOVÁ

NOVÁ

NOVÁ

NOVÁ

POŠLI SVOJ ŽIVOTOPIS NA OFFICE@SUPERZOO.SK

Martin

2x  Žilina

Púchov
Poprad

Bardejov

2x  Prešov

2x  Michalovce
3x  Košice

Trenčín

Piešťany

2x  Trnava

11x  Bratislava Levice

Hlohovec

3x  Nitra
2x  Zvolen

Banská Bystrica

Žiar nad Hronom

Prievidza

Pezinok

Považská Bystrica

Nové Zámky

Nové Mesto nad Váhom

Ružomberok

Senica

Detva

Spišská Nová Ves


