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Apport
speciellt för synskadade och blinda hundar
• naturgummi
• med bjällra

Art.nr Mått E GTIN

33360 17 cm 3

Art.nr Storlek Rygglängd GTIN

30093 M 50 cm

30094 L 60 cm

Hund

En speciell leksak för speciella hundar

Blinda och synskadade fyrbenta vänner är ofta lika livliga och ivriga att leka som sina seende kamrater.

Eftersom hundar hör och luktar ännu bättre än de ser, har TRIXIE-hanteln en klocka på insidan och vädjar på så sätt till djurens hörselsinne. Dessutom är färgen gul särskilt 
synlig i hundars färguppfattning och bidrar därför ytterligare till leksakens synlighet. Leksaken är tillverkad av naturgummi och är därför mjuk och lätt att greppa.

Säkerhetsväst
• Oxfordpolyester
• refl ekterande delar
• kardborrefäste i bröstområdet
• magrem med spänne, steglöst

• kan kombineras med sele tack vare den 
vattentäta dragkedjan upptill

• färg: neongul

Art.nr Storlek Rygglängd GTIN

30091 XS 30 cm

30092 S 40 cm
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Hund

Väska Alfi e
• inlägg av konstpäls, avtagbart
• kan öppnas upptill
• med utvändig sidofi cka
• med inbyggt kort koppel
• polyester

Art.nr Mått upp till Färg GTIN

28874 21 × 30 × 43 cm 7 kg grå

fl exi XTREME Rullkoppel med Band
• integrerad expander som absorberar plötsliga ryck
• med mjukt handtag
• från storlek M med justerbart handtag
• kan byggas på med fl exi Multi Box och LED Lighting System

Art.nr Storlek Längd upp till Färg GTIN

21407 XS 3 m 15 kg svart/orange

21447 L 8 m 55 kg svart/orange

Frontväska Soft
• konstpäls på insidan
• optimal övervakning av ditt husdjur genom att bära det fram på kroppen
• öppning högst upp
• med inbyggt kort koppel
• polyester

Art.nr Mått upp till Färg GTIN

28953 22 × 20 × 60 cm 5 kg svart/grå

Nu börjar det bli fl uffi gt:

Alfi e-väskan och Soft front-väskan är de perfekta följeslagarna för vintersäsongen. 
Den gosiga pälsen på insidan gör det varmt och skönt för din fyrbenta vän.

Bag Alfi e (# 28874) fi nns tillgänglig från och med november.
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Hund

Hundar med intolerans är inte längre ovanligt. Därför har TRIXIE lagt till godis med insektsprotein i sitt sortiment. Som monoproteinsnack är de rika på omättade fettsyror 
med särskilt hög tolerans. Därför är de särskilt lämpliga för hundar som lider av allergier.

Stora Ben
• Tillbaka i sortimentet
• kalv
• rökt
• bulk
• endast kompletta förpackningar

Art.nr Mått Innehåll/Vikt E GTIN

2747 30 cm 1.500 g 4

Skinkben
• Tillbaka i sortimentet
• från gris
• rökt
• bulk
• endast kompletta förpackningar

Art.nr Mått Innehåll/Vikt E GTIN

2746 20 cm 280 g 24

Insect Sticks
som ett monoproteinsnack, särskilt lämpligt 
för hundar med födoämnesallergier.
• med 65 % mjölmaskar
• proteinrik

Art.nr Innehåll/Vikt E GTIN

31659 80 g 6

Insect Hearts
som ett monoproteinsnack, särskilt lämpligt 
för hundar med födoämnesallergier.
• med 65 % mjölmaskar
• proteinrik

Art.nr Innehåll/Vikt E GTIN

31660 80 g 6

PREMIO Sushi Nigiri
• med torsk, kyckling och anka
• Innehåll av fi sk och kött 61 %

Art.nr Innehåll/Vikt E GTIN

31658 100 g 6

Chicken’n’Crunch
• med kyckling

Art.nr Innehåll/Vikt E GTIN

31666 60 g 6
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Tablett-gömma
Godis för påfyllnad
• för hundar
• underlättar vid medicinering
• tryck in tabletten i öppningen och stäng den 

genom att trycka ihop den

Art.nr Innehåll/Vikt E GTIN

25841 100 g 6

Plaque-Stopper
• rengör och vårdar tänderna
• motverkar tandsten och plack
• pulver

Art.nr Innehåll/Vikt för E GTIN

25447 70 g hundar 6

25625 70 g katter 6

Kattmalt Plus 
• för kattungar
• med alger, biotin, laxolja och kalciumfosfat
• bistår matsmältningen och underlättar att bli 

av med hårbollar
• stimulerar tillväxten av en vacker päls

Art.nr Innehåll/Vikt E GTIN

42151 100 g 6

Matbar, keramik/trä 
• halkfri tack vare silikonprickar

Art.nr Mått Färg GTIN

24822 0,3 l/ 
31 × 6 × 16 cm grå/naturvit

Keramikskål 

Art.nr Mått Färg E GTIN

25110 0,4 l/ ø 13 cm brun 4

25111 0,9 l/ ø 16 cm brun 1

25112 0,4 l/ ø 13 cm blå 4

25113 0,9 l/ ø 16 cm blå 1

Keramikskål 
• för katter
• grund version

Art.nr Mått Färg E GTIN

25121 0,25 l/ ø 15 cm brun 4

25122 0,25 l/ ø 15 cm blå 4

Varje enskild TRIXIE keramikskål är unik. Avvikelser i färg och mått kan därför förekomma.

Hund/Katt
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Lick’n’Snack Platta   
• att slicka lugnar ner ditt djur och bidrar till lugna 

stunder
• lågt intag av snacks under en lång och utdragen 

aktivitetsstund
• kan täckas med t.ex. pasta eller våtfoder
• fyll med snacks och lägg in i frysen för en 

spännande konsistens
• kanter håller vätskan på plats
• halkfri botten
• TPR/plast
• överensstämmer med djurskydd enligt § 18 (AT)

Art.nr Mått E GTIN

34959 28 × 21 cm 3

Lick’n’Snack Matta
med sugkoppar
• att slicka lugnar ner ditt djur och bidrar till lugna 

stunder
• lågt intag av snacks under en lång och utdragen 

aktivitetsstund
• kan täckas med t.ex. pasta eller våtfoder
• fyll med snacks och lägg in i frysen för en 

spännande konsistens
• kanter håller vätskan på plats
• silikon

Art.nr Mått Färg E GTIN

34980 17 cm grön 3

34981 ø 18 cm rosa 3

Lick’n’Snack Matta
• att slicka lugnar ner ditt djur och bidrar till lugna 

stunder
• lågt intag av snacks under en lång och utdragen 

aktivitetsstund
• kan täckas med t.ex. pasta eller våtfoder
• fyll med snacks och lägg in i frysen för en 

spännande konsistens
• kanter håller vätskan på plats
• halkfri
• silikon

Art.nr Mått Färg E GTIN

34982 23,5 cm gul 3

34983 20 × 20 cm mörkgrå 3

Lick’n’Snack Matta 
• för katter
• att slicka lugnar ner ditt djur och bidrar till lugna 

stunder
• lågt intag av snacks under en lång och utdragen 

aktivitetsstund
• kan täckas med t.ex. pasta eller våtfoder
• fyll med snacks och lägg in i frysen för en 

spännande konsistens
• kanter håller vätskan på plats
• halkfri
• silikon

Art.nr Mått Färg E GTIN

41369 28 cm petrol 3

Hund/Katt
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Vital Bädd Eliano
HOME Edition
• ortopedisk bädd för maximal 

sovkomfort
• strukturplysch/vävt tyg
• polyesterklädsel
• 2-lager system: viskoelastiskt skum 

(minneseffekt)/komfortskum
• med ordentligt fastsatt dyna

• kant: skumgummifyllning
• avtagbart överdrag
• halkfri botten
• certifi erad enligt STANDARD 100 av 

OEKO-TEX®
• tillverkad inom EU

Art.nr Mått Färg GTIN

38284 75 × 55 cm grå

38285 100 × 70 cm grå

38286 120 × 90 cm grå

Vital Dyna Eliano
HOME Edition
• ortopedisk dyna för maximal 

sovkomfort
• strukturplysch/vävt tyg
• polyesterklädsel
• 2-lager system: polyester/

viskoelastiskt skum (minneseffekt), 
15 cm

• avtagbart överdrag
• certifi erad enligt STANDARD 100 av 

OEKO-TEX®
• tillverkad inom EU

Art.nr Mått Färg GTIN

38287 70 × 50 cm grå

38288 90 × 60 cm grå

38289 110 × 70 cm grå

Hund/Katt
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Dyna Yelina
SOFT Edition
• långhårig plysch
• polyesterklädsel
• polyesterfyllning, 14–16 cm
• avtagbart överdrag
• halkfri botten

Art.nr Mått Färg GTIN

38072 70 × 55 cm svart-grå

38073 90 × 65 cm svart-grå

38074 110 × 75 cm svart-grå

Bädd Yelina
SOFT Edition
• långhårig plysch
• polyesterklädsel
• polyesterfyllning
• med ordentligt fastsatt dyna
• avtagbart överdrag
• halkfri botten

Art.nr Mått Färg GTIN

38071 ø 55 cm svart-grå

Grotta Yelina
SOFT Edition
• vävt tyg/långhårig plysch
• polyesterklädsel
• skumgummivaddering
• vändbar dyna med polyesterfyllning
• dyna med avtagbart överdrag
• halkfri botten

Art.nr Mått Färg GTIN

38070 35 × 26 × 40 cm svart/svart-grå

Hund/Katt
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Vital Madrass Lonni
SOFT Edition
• ortopedisk Madrass för Maximal 

Sovkomfort
• plysch
• polyesterklädsel

• liggytan är gjord av viskoelastiskt 
skum  (minneseffekt), 5 cm

• avtagbart överdrag
• halkfri botten

Art.nr Mått Färg GTIN

37950 50 × 35 cm grå

37951 60 × 45 cm grå

37952 75 × 55 cm grå

37953 90 × 65 cm grå

37954 110 × 70 cm grå

Art.nr Mått Färg GTIN

37955 50 × 35 cm ljusbrun

37956 60 × 45 cm ljusbrun

37957 75 × 55 cm ljusbrun

37958 90 × 65 cm ljusbrun

37959 110 × 70 cm ljusbrun

Vital Madrass Lonni
SOFT Edition
• ortopedisk Madrass för Maximal 

Sovkomfort
• plysch
• polyesterklädsel

• liggytan är gjord av viskoelastiskt 
skum  (minneseffekt), 5 cm

• avtagbart överdrag
• halkfri botten

Art.nr Mått Färg GTIN

37960 50 × 35 cm blå-grå

37961 60 × 45 cm blå-grå

37962 75 × 55 cm blå-grå

37963 90 × 65 cm blå-grå

37964 110 × 70 cm blå-grå

Dyna Harvey
SOFT Edition
• långhårig plysch/mockaimitation
• polyesterklädsel, kviltad
• polyesterfyllning, 4 cm

Art.nr Mått Färg GTIN

38048 140 × 90 cm vit-svart/grå

38049 160 × 100 cm vit-svart/grå

Hund/Katt
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Grotta Harvey med trappor
SOFT Edition
• även optimal som extrabädd
• sammetslook/långhårig plysch
• polyesterklädsel
• vadderad liggplatta med avtagbar bädd 

(70 × 50 cm)
• vändbar dyna med 

skumgummivaddering

• med förvaringsutrymme tack vare 
gångjärn i trappstegen

• ihopfällbar och platssparande förvaring
• torkas enkelt av vid rengöring
• säng och kudde: maskintvätt 40 °C, 

lättskött
• kan bära upp till 15 kg

Art.nr Mått Färg GTIN

38039 119 × 47 × 50 cm grå/vit-svart

Trappa 
• sammetslook
• polyesterklädsel
• trappsteg klädda i matta förhindrar att 

djuret halkar

• med förvaringsutrymme tack vare 
gångjärn i trappstegen

• ihopfällbar och platssparande förvaring

Art.nr Mått Färg GTIN

39490 34 × 45 × 50 cm grå

Hund/Katt
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BE NORDIC Klöspelare Freia
• sisal: ø 5 mm/plywood (lackad)/canvas
• med 3 vändbara dynor: handtvätt
• mysig bädd med vändbar dyna (polyester): handtvätt
• med hängmatta
• färg: antracit/sand 

Art.nr Golvyta Sisalrulle Höjd GTIN

44743 70 × 58 cm ø 9 cm 123 cm

Klöspelare för väggmontering 
• sisal/plysch (polyester): 280 g/m²
• grotta klädd i plysch/fl eece (polyester) 

och vändbar dyna (handtvätt)

• med vadderade liggytor
• med hängmatta
• färg: ljusgrå

Art.nr Golvyta Höjd GTIN

49979 49 × 59 cm 110 cm

Klöspelare Baza
med massage och pälsvårdsbåge
• sisal: ø 6 mm/långhårig plysch (polyester): 

420 g/m²
• färg: grå

Art.nr Golvyta Sisalrulle Höjd GTIN

44548 41 × 41 cm ø 9 cm 50 cm

Katt
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Katt

Klöspelare XXL Tulio
Passar speciellt till stora katter
• sisal: ø 5 mm/plysch (polyester): 450 g/m²
• avtagbar mysig bädd, vadderad och kviltad: handtvätt
• med avtagbar bädd, vadderad och kviltad: handtvätt
• kraftig myspåse
• tjock och tung bottenplatta
• färg: grå

Art.nr Golvyta Sisalrulle Höjd GTIN

44717 78 × 78 cm ø 15 cm 203 cm
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Katt

Klöspelare XXL Ramiro
Passar speciellt till stora katter
• jute: ø 5 mm/plysch (polyester): 280 g/m²
• grotta helt klädd i plysch (polyester) och med 2 vändbara dynor: handtvätt
• med hammock
• färg: ljusgrå

Art.nr Golvyta Sisalrulle Höjd GTIN

44665 46 × 46 cm ø 9 cm 110 cm
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Helfoder för Sköldpaddor
• basfoderblandning
• rik på kräftdjur och fi skprotein
• för en balanserad diet rik på vitaminer (A, 

D3 och E)

Art.nr Innehåll/Vikt E GTIN

76272 180 g 6

Naturlig Fodermix för 
Havssköldpaddor
• basfoderblandning
• innehåller torkade foderdjur (gammarus, 

räkor, hel fi sk och vattenfl ugor)
• överensstämmer med de särskilda behov som 

växande och fullvuxna vattensköldpaddor har
• rik på protein och fosfor
• garanterar en varierad och stimulerande kost

Art.nr Innehåll/Vikt E GTIN

76283 100 g 6

Pellets för Landsköldpaddor
• basfoderblandning
• för landsköldpaddor och andra växtätande 

reptiler
• optimal vitamintillförsel (A, B, C och D3) 

samt livsviktigt kalcium och fosfor
• stärker immunförsvaret och skapar en sund 

tillväxt

Art.nr Innehåll/Vikt E GTIN

76281 350 g 6

Kalcium, Finmalet
• kalciumkarbonat
• lämpligt för växtätande och köttätande 

reptiler och groddjur
• perfekt att pudra över foderinsekter
• tas snabbt upp av kroppen

Art.nr Innehåll/Vikt E GTIN

76382 80 g 6

Vitamin- och Mineralblandning
• mineralblandning för köttätande reptiler 

(utan fosfor)
• passar även för groddjur
• innehåller 30 % av fi naste mikrokalcium
• med vitaminer, mineraler och aminosyror
• med vitamin D3 (som kolekalciferol)

Art.nr Innehåll/Vikt E GTIN

76383 80 g 6

Vitamin- och Mineralblandning
• mineralfoder för växtätande reptiler
• innehåller fi nt mikrokalcium
• med vitaminer, mineraler och aminosyror
• med vitamin D3 (som kolekalciferol)
• kalcium:fosfor (2:1)

Art.nr Innehåll/Vikt E GTIN

76384 80 g 6

Terraristik
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Transportbur
• för småfåglar och smådjur
• kan öppnas på sidan
• med handtag och löstagbar sittpinne
• plast

Art.nr Mått Färg E GTIN

59051 24 × 13 × 16 cm olivgrön 3

Transportbur
• för småfåglar och smådjur
• kan öppnas på sidan
• med handtag och löstagbar sittpinne
• plast

Art.nr Mått Färg E GTIN

59052 31,5 × 17 × 20,5 cm blå 3

Fågelbad
• hänges framför burdörren
• särskilt stor basyta
• optimal dörröppning: 15 × 11 cm
• med justerbar hållare
• färg: olivgrön
• plast
• utvecklad i samarbete med Walsrode World Bird Park (Weltvogelpark Walsrode)

Art.nr Mått för t.ex. GTIN

54035 16 × 22 × 16 cm nymfparakiter, 
papegojor

Fågelbad
• för upphängning eller att ställa in i buren
• särskilt stor basyta
• med stadiga stållinor och säkerhetskrokar
• optimal dörröppning: ø 13 cm
• färg: blå
• plast
• utvecklad i samarbete med Walsrode World Bird Park (Weltvogelpark Walsrode)

Art.nr Mått för t.ex. GTIN

54036 20 × 20 × 17,5 cm kanariefåglar, 
undulater

Fåglar/Kaniner och Smågnagare



#971703

Lerstav med frukt
• tilläggsfoder för burfåglar
• med naturlig lera

Art.nr Innehåll/Vikt för t.ex. E GTIN

50551 2 St/250 g kanariefåglar, 
undulater 8

Lerstav med paprika
• tilläggsfoder för burfåglar
• med naturlig lera

Art.nr Innehåll/Vikt för t.ex. E GTIN

50552 2 St/250 g kanariefåglar, 
undulater 8

Lerstav med blommor
• tilläggsfoder för burfåglar
• med naturlig lera

Art.nr Innehåll/Vikt för t.ex. E GTIN

50553 2 St/250 g kanariefåglar, 
undulater 8

Vitamingranulat
• tilläggsfoder till kaniner och små gnagare
• stödjer immunförsvaret

Art.nr Innehåll/Vikt för E GTIN

60251 220 g kaniner, 
smågnagare 6

Fåglar/Kaniner och Smågnagare


