Jesteśmy w 100% polską firmą pracującą w oparciu o zespół ludzi
z wieloletnim doświadczeniem branżowym i handlowym.
Swoją działalność skupiamy na dwóch polskich
markach produktów: Hilton i Animals. Marki te są jednymi
z najstarszych marek produktów dla psów i kotów w naszym kraju.
Zostały stworzone blisko 20 lat temu i cały czas są rozwijane.
Hilton jest dedykowany kategorii pies i kot.
W tym segmencie oferuje najlepszą jakość za przystępną cenę
posiadając ponad 200 artykułów.
Główne linie produktów to:
– żwirki bentonitowe, drewniane i silikonowe
– przysmaki, przekąski, ciastka, kości
– środki higieny
– akcesoria: kuwety, łopatki, transportery, smycze, miski
– zabawki
Animals to produkty przeznaczone dla ptaków i gryzoni.
Główne linie produktów to:
– pokarmy podstawowe
– pokarmy uzupełniające
– przysmaki
– kolby
– ściółki i piaski
W zakresie działalności naszej firmy leży również
produkcja pod marką własną Klienta.
Produkujemy w markach własnych:
– żwirki dla kotów
– akcesoria dla kotów i psów
– pokarmy dla ptaków i gryzoni
					

Zapraszamy do współpracy
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HILTON PYSZNE
SuperSnacki dla psa
100g
Termin ważności:

18 miesięcy

Wysokiej jakości naturalne, suszone przysmaki Hilton
Pyszne Super Snaki to idealne uzupełnienie karmy
podstawowej dla psów.
Hilton Pyszne Super Snaki charakteryzują się wysoką
zawartością mięsa i białka. Nie zawierają cukrów, ani
zbędnych tłuszczy. Brak sztucznych dodatków pozwala
zachować naturalny i niepowtarzalny smak przysmaków.
Mogą służyć jako przekąska między posiłkami.

138-402010-00

HILTON MIĘKKIE PIERSI Z KURCZAKA 100G DLA PSA

138-402020-00

HILTON MIĘKKIE PIERSI Z KACZKI 100G DLA PSA

138-402030-00

HILTON KURCZAKOWE MACZUGI 100G DLA PSA

138-402076-00

HILTON MIĘKKIE PASKI Z WOŁOWINĄ 100G DLA PSA

138-402077-00

HILTON MIĘKKIE PASKI Z KRÓLIKIEM 100G DLA PSA

12 sztuk
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HILTON PYSZNE
Kości do żucia dla psa
6 cm, 12 cm
Termin ważności:

18 miesięcy

Nowa generacja przysmaków.
Wysokiej jakości, naturalne kostki do żucia dla psa.
Zawierają składniki pochodzenia mineralnego i są
wzbogacone o witaminy i minerały.
Mogą służyć jako przekąska między posiłkami lub
jako nagroda podczas treningów.
– bogate w składniki odżywcze
– bez cukrów i zbędnych tłuszczy
– bez sztucznych barwników
– zdrowe zęby, świeży oddech

138-402070-00

HILTON KOŚCI DO ŻUCIA Z ANANASEM
6 CM (6SZT) DLA PSA

138-402071-00

HILTON KOŚCI DO ŻUCIA Z ANANASEM
12 CM (2SZT) DLA PSA

138-402072-00

HILTON KOŚCI DO ŻUCIA Z MIĘTĄ
6 CM (6SZT) DLA PSA

138-402073-00

HILTON KOŚCI DO ŻUCIA Z WOŁOWINĄ
6 CM (6SZT) DLA PSA

138-402074-00

HILTON KOŚCI DO ŻUCIA Z WOŁOWINĄ
12 CM (2SZT) DLA PSA

12 sztuk
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HILTON

Kość z szynki prosciutto
Duża kość z suszonej tradycyjnymi sposobami włoskiej szynki
Prosciutto. Stanowi doskonały, naturalny przysmak dla psa.
Pozwala zadbać o higienę uzębienia.
Kość jest zapakowana hermetycznie, dzięki czemu
długo zachowuje świeżość.

154-407120-00

HILTON KOŚĆ Z SZYNKI PROSCIUTTO
DUŻA- PRZYSMAK DLA PSA

12 sztuk

SKŁAD:
100% kość
z szynki
wieprzowej

NATURALNA
BEZ SZTUCZNYCH BARWNIKÓW
POMAGA USUNĄĆ KAMIEŃ NAZĘBNY

HILTON KOSTKI

Naturalne przysmaki dla psa
na każdy dzień tygodnia
Zestaw 7 kostek dla psa. Obgryzanie kości pomaga w zwalczaniu kamienia nazębnego
oraz zapewnia wielogodzinne, zdrowe zajęcie dla Twojego pupila. Kostki mogą służyć
jako nagroda podczas szkolenia. Zestaw zawiera:
– naturalną kość wiązaną
– białą kość wiązaną o smaku wołowiny
– naturalną kość wiązaną o smaku wołowiny
– wędzoną kość wiązaną o smaku wieprzowiny
– białą kość wiązaną owiniętą suszonym mięsem z kaczki
12 sztuk
– białą kość wiązaną owiniętą suszonym mięsem z kurczaka
– wędzoną biała kość wiązaną z suszonym mięsem z kurczaka
139-181116-99

HILTON KOSTKI NA 7 DNI DLA PSA
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HILTON

Kostki z wapniem
i mięsem z kaczki
Naturalne kosteczki owinięte suszonym mięsem z kaczki.
Zawierają wapń niezbędny do wzmocnienia kości i zębów oraz
zdrowych dziąseł. Dodatkowo wapń chroni organizm psa przed
szkodliwym działaniem metali ciężkich. Wysoka zawartość mięsa
oraz obniżona zawartość tłuszczu wpływa korzystnie na zdrowie
i optymalną dietę pupila.
Pomagają w usuwaniu kamienia nazębnego,
masują dziąsła, gwarantują dobrą, długotrwałą zabawę.
Nie zawierają barwników ani konserwantów.
Zapewniają doskonałe urozmaicenie codziennej diety psa.
139-161114-99

12 sztuk

HILTON KOSTKI Z WAPNIEM I MIĘSEM Z KACZKI
10SZT PRZYSMAK DLA PSA

HILTON TWIST

Wołowe pałeczki z rybą
W 100% naturalny przysmak dla psów. Białe pałeczki wołowe typu TWIST
owinięte skórą z dorsza. Wykonane z najwyższej jakości naturalnych
składników. Charakteryzują się niską zawartością tłuszczów.
Nie zawierają barwników, konserwantów, są lekkostrawne.
Doskonałe w smaku i bardzo aromatyczne. Bogate w białko i proteiny,
są naturalnym źródłem witamin i minerałów.
Pomagają w oczyszczaniu zębów, a ich żucie wzmacnia dziąsła.
Mogą służyć jako przysmak lub nagroda podczas zabawy/treningu.

12 sztuk
139-171115-99

HILTON PAŁECZKI TWIST Z RYBĄ 7SZT
PRZYSMAK DLA PSA
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HILTON GRYZAKI
Naturalne dla psa
Termin ważności:

18 miesięcy

Wędzone gryzaki przeznaczone są dla wszystkich psów
niezależnie od rasy i wielkości. Nie zawierają
żadnych sztucznych substancji konserwujących,
ani dodatków aromatyzujących.

260-400004-ON

Dzięki specjalnym metodom suszenia,
gryzaki zachowują swoje właściwości,
zapach i smak przez okres ok. 18 miesięcy.
Pomagają zaspokoić potrzebę gryzienia.
Gwarantują psu doskonałą,
kilkugodzinną zabawę.

30 sztuk

260-400006-ON
260-400002-0N

HILTON TCHAWICA WOŁOWE 100G PRZYSMAK DLA PSA

260-400004-0N

HILTON KURZE ŁAPKI 100G PRZYSMAK DLA PSA

260-400006-0N

HILTON PŁUCA WOŁOWE 50GPRZYSMAK DLA PSA

260-400002-ON
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HILTON KOŚCI

Prasowane naturalne dla psa
Termin ważności:

24 miesięce

Kości prasowane są naturalnym przysmakiem dla psów.
Pomagają w usuwaniu kamienia nazębnego, masują
dziąsła, gwarantują dobrą, długotrwałą zabawę.
Podawanie psu kości zaspokaja potrzebę gryzienia.
Naturalna kość prasowana jest idealnym gryzakiem dla
wszystkich ras psów. Należy jednak do rasy i wielkości psa,
odpowiednio dopasować rozmiar kości.
139-023340-99

HILTON KOŚĆ PRASOWANA NATURALNA
DŁ.8,5CM DLA PSA(4SZT)

12 sztuk

139-027306-99

HILTON KOŚĆ PRASOWANA NATURALNA
DŁ.12,5 DLA PSA (2SZT)

10 sztuk

139-031315-99

HILTON KOŚĆ PRASOWANA NATURALNA
DŁ.21CM DLA PSA (1SZT)

10 sztuk

139-000306-51

HILTON KOŚĆ PRASOWANA NATURALNA
DŁ.12,5CM/5” DLA PSA (20SZT)

12 sztuk

139-000310-51

HILTON KOŚĆ PRASOWANA NATURALNA
DŁ.15CM/6” DLA PSA (20SZT)

10 sztuk

139-000315-51

HILTON KOŚĆ PRASOWANA NATURALNA
DŁ.21CM/8,5” DLA PSA (10SZT)

10 sztuk

HILTON KOŚCI BIAŁE
Prasowane dla psa
Termin ważności:

24 miesięce

Kości prasowane są naturalnym przysmakiem dla psów.
Pomagają w usuwaniu kamienia nazębnego, masują
dziąsła, gwarantują dobrą, długotrwałą zabawę. Podawanie psu kości zaspokaja potrzebę gryzienia.
Kość prasowana biała jest idealnym gryzakiem dla wszystkich ras psów. Należy jednak do rasy i wielkości psa,
odpowiednio dopasować rozmiar kości.

139-000371-11

HILTON KOŚĆ PRASOWANA BIAŁA
DŁ.7,5CM/3”(50SZT) DLA PSA

12 sztuk

139-000372-11

HILTON KOŚĆ PRASOWANA BIAŁA
DŁ.10CM/4”(20SZT) DLA PSA

20 sztuk

139-000374-11

HILTON KOŚĆ PRASOWANA BIAŁA
DŁ.15CM/6’’(20SZT) DLA PSA

10 sztuk

139-000375-11

HILTON KOŚĆ PRASOWANA BIAŁA
DŁ.21CM/8,5’’(10SZT) DLA PSA

10 sztuk
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HILTON KOŚCI BIAŁE
Wiązane dla psa
Termin ważności:

24 miesięce

Kości wiązane są naturalnym przysmakiem dla psów.
Wykonane z naturalnej skóry wołowej bez dodatku
konserwantów.
Pomagają w usuwaniu kamienia nazębnego, masują dziąsła,
gwarantują dobrą, długotrwałą zabawę. Podawanie psu kości
zaspokaja potrzebę gryzienia.
Naturalna kość wiązana jest idealnym gryzakiem
dla wszystkich ras psów. Należy jednak do rasy i wielkości psa,
odpowiednio dopasować rozmiar kości.

139-131104-99

HILTON KOŚĆ WIĄZANA BIAŁA
DŁ. 12,5/5’’ CM (2SZT) DLA PSA

12 sztuk

139-141112-99

HILTON KOŚĆ WIĄZANA BIAŁA
DŁ.18CM/7’’ (1SZT) DLA PSA

20 sztuk

139-001104-11

HILTON KOŚĆ WIĄZANA BIAŁA
DŁ.12,5CM/5’’(50SZT) DLA PSA

10 sztuk

139-001112-11

HILTON KOŚĆ WIĄZANA BIAŁA
DŁ.18CM/7’(20SZT) DLA PSA

10 sztuk

HILTON KOŚCI BIAŁE
Wiązane z suszonym mięsem
dla psa
Termin ważności:

24 miesięce

Kości wiązane z suszonym mięsem z kurczaka są naturalnym przysmakiem
dla psów. Wykonane z naturalnej skóry wołowej bez dodatku konserwantów.
Pomagają w usuwaniu kamienia nazębnego, masują dziąsła, wspomagają
higienę jamy ustnej. Podawanie psu kości zaspokaja potrzebę gryzienia.
Próby zdobycia zawiniętego w kość mięsa z kurczaka zapewniają psu
długotrwałą zabawę/
Naturalna kość wiązana jest idealnym gryzakiem dla wszystkich ras psów.
139-151113-99

HILTON KOŚĆ WIĄZANA BIAŁA Z SUSZONYM MIĘSEM
DŁ.11,5CM (2SZT) DLA PSA

10 sztuk

PIES

– 11 –

HILTON KOŚĆ

w kształcie buta 12,5 cm
dla psa
Termin ważności:

24 miesięce

Prasowana kość w kształcie buta.
W całości jadalny, zapewnia psu długotrwałą zabawę.
Pomaga w usuwaniu kamienia nazębnego,
wpływa korzystnie na higienę i zdrowie dziąseł.
Jest uzupełnieniem codziennej diety psa.
Zalecany psom wszystkich ras.
139-017910-99

10 sztuk

HILTON KOŚĆ BUT MAŁY DŁ.12,5 CM DLA PSA (1SZT)

HILTON KOŚĆ

mielona 11 cm dla psa
Termin ważności:

24 miesięce

Stanowi doskonały dodatek do codziennej diety psa.
Zapobiega osadzaniu się kamienia nazębnego oraz
zaspokaja naturalny odruch żucia.
W 100% naturalna.
Polecana dla psów wszystkich ras.
139-126804-99

10 sztuk

HILTON KOŚĆ MIELONA DŁ.11CM DLA PSA (2SZT)

HILTON PAŁECZKI
cienkie mix 125 x 9 cm
dla psa
Termin ważności:

24 miesięce

Wykonane z naturalnej skóry.
Zapobiegają osadzaniu się kamienia nazębnego
oraz zaspokaja naturalny odruch żucia.
Idealne jako przekąska lub nagroda.
Mają niską zawartość tłuszczu oraz
wysoką zawartość surowego białka.
Stanowią uzupełnienie codziennej diety.
Polecane także do tresury.
139-101700-99

HILTON PAŁECZKI CIENKIE MIX 125X9MM DLA PSA
(8SZT)

139-000700-99

HILTON PAŁECZKI CIENKIE MIX 125X9MM DLA PSA
(100SZT)

25 sztuk
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HILTON MISKI

Antypoślizgowe pojedyncze
z melaniny dla psa
– 330 i 540 ml
Wysokiej jakości miski z melaniny.
Miski doskonale przylegają do podłogi dzięki
gumowej podstawie, która zapobiega przesuwaniu się.
Dostępne w czterech wersjach kolorystycznych.
101-303060-00

12 sztuk

HILTON MISKA Z MELANINY ANTYPOŚLIZGOWA POJ.
330ML MIX KOLOR DLA PSA

HILTON MISKI

Pojedyncze z plastiku dla psa
poj. 250 ml - antypoślizgowa
poj. 600 ml
Wykonane z tworzywa najwyższej jakości,
łatwe do utrzymania w czystości.
Dostępne w trzech wersjach kolorystycznych.
101-403101-99

HILTON MISKA POJEDYNCZA PLASTIKOWA GRANIT
ANTYPOŚLIZGOWA POJ. 250ML MIX KOLOR DLA PSA

101-403086-99

HILTON MISKA POJEDYNCZA PLASTIKOWA GRANIT
POJ. 600ML MIX KOLOR DLA PSA

9 sztuk

HILTON MISKI

Podwójne z plastiku dla psa
poj. 2x180 ml
poj. 2x270 ml - antypoślizgowa

Wykonane z tworzywa najwyższej jakości,
łatwe do utrzymania w czystości.
Dostępne w trzech wersjach kolorystycznych.

101-303039-99

HILTON MISKA PODWÓJNA PLASTIKOWA GRANIT
POJ. 2X180ML MIX KOLOR DLA PSA

101-403099-99

HILTON MISKA PODWÓJNA PLASTIKOWA GRANIT
POJ. 2X270ML MIX KOLOR DLA PSA

12 sztuk
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HILTON FIT BOWL

Miski dla psa – poj. 500 i 900 ml
– wyprodukowana w EU
– ogranicza ryzyko zadławienia podczas jedzenia i picia
– powolniejsze spożywanie i dokładniejsze żucie pokarmu
wpływa na poprawę trawienia oraz zmniejsza ryzyko
wzdęć i skrętu jelit
– specjalnie zaprojektowane krawędzie zapobiegają
wypadaniu pokarmu na podłogę
264-310076-00

HILTON FIT BOWL MISKA 500ML
MIX KOLOR DLA PSA

264-410077-00

HILTON FIT BOWL MISKA 900ML
MIX KOLOR DLA PSA

12 sztuk

HILTON MISKI

Pojedyncze z plastiku dla psa
poj. 250
Wykonane z wysokiej jakości plastiku. Posiadają specjalny
uchwyt ułatwiający przenoszenie.
Dostępne w różnych wersjach kolorystycznych.
101-403001-99

HILTON MISKA POJEDYNCZA PLASTIKOWA
POJ. 250ML MIX KOLOR DLA PSA

12 sztuk

HILTON MISKI

Pojedyncze z melaniny
dla dużych psów –
440
Wykonane z melaniny najwyższej jakości.
Łatwe do utrzymania w czystości.
Dostępne w kilku atrakcyjnych wzorach.

101-403054-99

HILTON MISKA POJEDYNCZA Z MELANINY
POJ. 440ML DLA PSA

12 sztuk
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HILTON MISKI

miski na gumowej podstawce
–
–
–
–
–

plastikowe miski na miękkiej, elastycznej podstawce
podstawka z wytrzymałej gumy termoplastycznej
łatwe w utrzymaniu w czystości
podstawka zapobiega przesuwanie się po podłodze
szeroki rant ogranicza rozsypywanie się jedzenia
lub wylewaniu wody na podłogę
– bardzo lekkie
– idealne w podróży
– dostępne w 4 kolorach

10 sztuk

264-320050-00

HILTON MISKA NA GUMOWEJ PODSTAWCE
0,23 L DLA PSA

264-420052-00

HILTON MISKA NA GUMOWEJ PODSTAWCE
0,60 L DLA PSA

264-420056-00

HILTON MISKA PODWÓJNA NA GUMOWEJ
PODSTAWCE 2X 0,23.L DLA PSA/KOTA

HILTON

mata antypoślizgowa
– miękka i elastyczna
– z wygodnym uchwytem do powieszenia
– specjalny rant uniemożliwiający rozsypywanie
się jedzenia lub zanieczyszczeń
– skuteczne zabezpieczenie podłogi
– łatwa w utrzymaniu w czystości
– idealna pod miski lub kuwety
– dostępna w 3 kolorach

264-310583-00

HILTON MATA ANTYPOSLIZGOWA
41,5 x 32CM

12 sztuk
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HILTON SMART PETS
Transporter 50x33x31 cm
dla kota/psa
– optymalna wentylacja
– przezroczyste drzwiczki otwierane do góry
– wytrzymałe zapięcia
– specjalnie wyprofilowana rączka
– wykonane z wysokiej jakości plastiku
– do wyboru 4 wersje kolorystyczne

8 sztuk

264-010567-00

HILTON SMART PETS TRANSPORTER
50X33X31 CM DLA KOTA/PSA

HILTON SMART PETS
Transporter 51x34,5x33 cm
dla kota/psa
– optymalna wentylacja
– przezroczyste drzwiczki otwierane do góry
– wytrzymałe zapięcia
– specjalnie wyprofilowana rączka
– wykonane z wysokiej jakości plastiku
– do wyboru 4 wersje kolorystyczne

264-010569-00

HILTON SMART PETS TRANSPORTER
51X34,5X33 CM DLA KOTA/PSA

5 sztuk
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HILTON

torba transportowa
dla małych psów i kotów
43x24x26 cm
50x26x27 cm
Przeznaczona do przewozu kotów
i małych psów. Dostepne w czterech kolorach.
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103-400034-23

HILTON TORBA TRANSPORTOWA ZIELONA KWIATY
50x26x27CM DLA PSA

103-400034-25

HILTON TORBA TRANSPORTOWA NIEBIESKA KWIATY
50x26x27CM DLA PSA
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HILTON TORBA TRANSPORTOWA BRĄZOWA KWIATY
50X26X27CM DLA PSA
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HILTON TORBA TRANSPORTOWA RÓŻOWA KWIATY
50x26x27CM DLA PSA
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HILTON TORBA TRANSPORTOWA BRĄZOWA KWIATY
43X24X26 CM DLA PSA
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HILTON TORBA TRANSPORTOWA NIEBIESKA KWIATY
43x24x26CM DLA PSA
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103-400033-23

HILTON TORBA TRANSPORTOWA ZIELONA KWIATY
43x24x26CM DLA PSA
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HILTON TORBA TRANSPORTOWA RÓZOWA KWIATY
43x24x26CM DLA PSA
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103-400033-16
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HILTON MINI TAPE

Smycz automatyczna taśma
dla psa
Smycz automatyczna przeznaczona dla małych psów
(do 8 kg). Może być również używana dla kotów.
Smycz posiada 3 metrową, rozwijającą się taśmę.
Mimo małych rozmiarów jest stabilna,
wygodna i nie ogranicza swobody psa na spacerze.
Smycz posiada blokadę, po naciśnięciu której taśma
nie rozwija się dalej.
Dostępna w trzech, modnych
wariantach kolorystycznych.
152-409418-16

HILTON MINI TAPE SMYCZ AUTOMATYCZNA TAŚMA
3M DO 8 KG RÓŻOWA Z SZARĄ WSTAWKĄ

152-409418-21

HILTON MINI TAPE SMYCZ AUTOMATYCZN TAŚMA
3M DO 8 KG NIEBIESKA Z SZARĄ WSTAWKĄ

152-409418-23

HILTON MINI TAPE SMYCZ AUTOMATYCZNA TAŚMA
3M DO 8 KG CZARNA Z ZIELONĄ WSTAWKĄ

6 sztuk

HILTON BASIC

Smycz automatyczna linka
dla psa
Hilton smycz automatyczna BASIC dla psa.
Smycz posiada 5 metrową, rozwijającą się linkę.
Jest stabilna, wygodna i nie ogranicza
swobody psa na spacerze.
Smycz posiada blokadę, po naciśnięciu której
linka nie rozwija się dalej.
Dostępna w trzech rozmiarach
– dla psów do 12 kg, do 20 kg i 50 kg
152-409899-17

HILTON BASIC 1 SMYCZ AUTOMATYCZNA 5M
CZARNA DLA PSA DO 12 KG

152-409899-22

HILTON BASIC 1 SMYCZ AUTOMATYCZNA 5M
CZERW. DLA PSA DO 12 KG

152-409899-25

HILTON BASIC 1 SMYCZ AUTOMATYCZNA 5M
NIEBIESKA DLA PSA DO 12 KG

152-409900-17

HILTON BASIC 2 SMYCZ AUTOMATYCZNA 5M
CZARNA DLA PSA DO 20 KG

152-409900-22

HILTON BASIC 2 SMYCZ AUTOMATYCZNA 5M
CZERW.DLA PSA DO 20 KG

152-409900-25

HILTON BASIC 2 SMYCZ AUTOMATYCZNA 5M
NIEBIESKA DLA PSA DO 20 KG

152-409901-17

HILTON BASIC 3 SMYCZ AUTOMATYCZNA 5M
CZARNA DLA PSA DO 50 KG

152-409901-22

HILTON BASIC 3 SMYCZ AUTOMATYCZNA 5M
CZERWONA DLA PSA DO 50 KG

152-409901-25

HILTON BASIC 3 SMYCZ AUTOMATYCZNA 5M
NIEBIESKA DLA PSA DO 50 KG

6 sztuk
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HILTON OBROŻA
BASIC taśma dla psa

– dostępna w kilku regulowanych rozmiarach
– wykonana z miękkiej, nylonowej taśmy
– zaopatrzona w szeroki klips z tworzywa, który umożliwia
wygodne zakładanie oraz zdejmowanie obroży
– dostępna w czterech kolorach
– możliwość dobrania idealnie pasującej smyczy

12 sztuk
103-400114-99

HILTON BASIC OBROŻA 1,0 X 20/30CM TAŚMA
KOLOR MIX DLA PSA

103-430114-99

HILTON BASIC OBROŻA 1,5 X 33/40 CM TAŚMA
KOLOR MIX DLA PSA

103-400115-99

HILTON BASIC OBROŻA 2,0 X 40/55 CM TAŚMA
KOLOR MIX DLA PSA

103-400116-99

HILTON BASIC OBROŻA 2,5 X 48/70 CM TAŚMA
KOLOR MIX DLA PSA

HILTON SMYCZ
BASIC taśma dla psa
–
–
–
–
–

dostępna w kilku szerokościach i długościach
wykonana z miękkiej, nylonowej taśmy
zaopatrzona w srebrny karabińczyk
dostępna w czterech kolorach
możliwość dobrania idealnie
pasującej obroży lub szelek

103-400108-99

HILTON BASIC SMYCZ 1,0 X 120CM TAŚMA KOLOR
MIX DLA PSA

103-400109-99

HILTON BASIC SMYCZ 1,5X120 CM TASMA KOLOR
MIX DLA PSA

103-430108-99

HILTON BASIC SMYCZ 1,5X220CM TAŚMA KOLOR
MIX DLA PSA

103-400111-99

HILTON BASIC SMYCZ 2,5X120CM TASMA KOLOR
MIX DLA PSA

103-431111-99

HILTON BASIC SMYCZ 2,5x220CM TAŚMA KOLOR
MIX DLA PSA

12 sztuk

PIES
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HILTON SZELKI
BASIC taśma dla psa

– dostępne w kilku regulowanych rozmiarach
– wykonane z miękkiej, nylonowej taśmy
– zaopatrzone w szeroki klips z tworzywa, który
umożliwia wygodne zakładanie
oraz zdejmowanie szelek
– dostępne w czterech kolorach
– możliwość dobrania idealnie pasującej smyczy
103-400174-99

HILTON BASIC TAŚMA SZELKI MIX KOLOR
15MMX30/50CM DLA PSA

103-400175-99

HILTON BASIC TAŚMA SZELKI MIX KOLOR
20MMX40/70CM DLA PSA

103-400176-99

HILTON BASIC TAŚMA SZELKI MIX KOLOR
25MMX50/80CM DLA PSA

12 sztuk

HILTON OBROŻA
taśma dla psa

12 sztuk
– dostępna w dwóch regulowanych rozmiarach
– wykonana z miękkiej, nylonowej taśmy
– zaopatrzona w szeroki klips z tworzywa, który umożliwia
wygodne zakładanie oraz zdejmowanie obroży
– dostępna w czterech ciekawych wzorach
– możliwość dobrania idealnie pasującej smyczy
103-404242-00

HILTON OBROŻA 1,5 X 33/40CM TASMA KOLOR MIX
DLA PSA

103-404244-00

HILTON OBROŻA 2,5 X50/60CM TASMA KOLOR MIX
DLA PSA

HILTON SMYCZ
taśma dla psa
–
–
–
–
–

dostępna w dwóch rozmiarach
wykonana z miękkiej, nylonowej taśmy
zaopatrzona w srebrny karabińczyk
dostępna w czterech kolorach
możliwość dobrania idealnie pasującej obroży

103-404233-00

HILTON SMYCZ 1,5 X120CM TAŚMA KOLOR MIX
DLA PSA

103-404236-00

HILTON SMYCZ 2,5 X120CM TAŚMA KOLOR MIX
DLA PSA

12 sztuk

PIES
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HILTON SMYCZ
linka dla psa

Długość: 120 cm, szerokość: 13mm
– wyprodukowana z najwyższej jakości materiałów
smycz linowa z gumowym uchwytem
– wytrzymała
– złączenia zabezpieczone tworzywem
W zestawie z karabińczykiem.
Dostępna w kilku żywych kolorach.

103-403516-00

12 sztuk

HILTON SMYCZ LINKA KARABIŃCZYK MIX KOLOR
13MMX120CM DLA PSA

HILTON OBCINACZ
MINI do pazurów dla psa

Hilton obcinacz mini do pazurów u psa
Wygodne i bezpieczne cążki do obcinania pazurów.
Dzięki mocnym ostrzom, umożliwia
precyzyjne obcinanie pazurów.
Uchwyt z tworzywa sztucznego
powleczony jest antypoślizgową gumą,
dzięki czemu nie śliga się w dłoni.

103-400370-00

6 sztuk

HILTON OBCINACZ MINI DO PAZURÓW
CZARNO-CZERWONY DLA PSA

HILTON OBCINACZ
MIDI do pazurów dla psa

Bezpieczny i wygodny w użyciu obcinacz do pazurów.
Dzięki antypoślizgowym wypustkom,
nie ślizga się w dłoni. Wykonany
z wysokiej jakości materiałów.
Dzięki mocnym ostrzom, umożliwia
precyzyjne obcinanie pazurów.
103-400369-00

HILTON OBCINACZ MIDI DO PAZURÓW 15CM
DLA PSA

6 sztuk

PIES
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HILTON GRZEBIEŃ
Metalowy gęsty dla psa

Przeznaczony do rozczesywania i wygładzania sierści.
Jego stosowanie ułatwia kontrolę sierści psa.
Dzięki antypoślizgowym wypustkom, nie ślizga się w dłoni.
W rączce wykonana jest dziurka, dzięki czemu
można grzebień powiesić.
103-400406-00

1 sztuka

HILTON GRZEBIEŃ METALOWY GĘSTY Z ZĘBAMI
21CM DLA PSA

HILTON GRZEBIEŃ

Metalowy dwustronny dla psa
Metalowy grzebień o dwóch gęstościach (rzadkie i gęste zęby)
przeznaczony do rozczesywania sierści. Przeznaczony
dla wszystkich rodzajów sierści. Dzięki antypoślizgowym
wypustkom, że nie ślizga się w dłoni. W rączce wykonana
jest dziurka, dzięki czemu można grzebień powiesić.
103-400408-00

6 sztuk

HILTON GRZEBIEŃ METALOWY DWUSTRONNY
Z ZĘBAMI 21CM DLA PSA

HILTON SZCZOTKA

Dwustronna owalna
druciano - nylonowa dla psa
– szczotka nylonowa do rozczesywania sierści.
– szczotka druciana do rozczesywania splątanej sierści
Dzięki antypoślizgowym wypustkom, zgrzebło nie ślizga się w dłoni.
W rączce wykonana jest dziurka, dzięki czemu można szczotkę powiesić.
103-400413-00

6 sztuk

HILTON SZCZOTKA DWUSTRONNA OWALNA
DRUCIANO-NYLONOWA 23,5CM DLA PSA

HILTON ZGRZEBŁO
Jednorzędowe dla psa

Idealne do wyczesywania podszerstka, usuwa martwą sierść, ułatwia
rozczesywanie splątanej sierści. Regulowana długość zębów sprawia,
że dopasowują się one do wyczesywanej powierzchni.
Dzięki antypoślizgowym wypustkom, zgrzebło nie ślizga się w dłoni.
W rączce wykonana jest dziurka, dzięki czemu można zgrzebło powiesić.
103-400415-00

HILTON ZGRZEBŁO JEDNORZĘDOWE 15,5CM
DLA PSA

6 sztuk

PIES
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HILTON DuoTrymer
Professional dla psa

Pomaga w utrzymaniu zdrowej skóry i lśniącego włosa
okrywowego psów i kotów.
Usuwa martwą sierść i nadmiar podszerstka.
Zastosowanie ostrzy ze stali nierdzewnej,
z 70 wytrzymałymi ząbkami oraz specjalna technologia
podwójnego trymera umożliwia usuwanie nawet grubej
sierści zwierzaka.
Hilton DuoTrymer posiada specjalnie zaprojektowany przycisk,
dzięki któremu łatwo można usunąć sierść z urządzenia.
Ergonomiczna, miękka rączka zapewnia komfort
i wygodę używania.
Dzięki systematycznemu
stosowaniu Hilton DuoTrymer
można zredukować
wypadanie
sierści o 90%.

153-000001-00

HILTON DUO TRYMER DLA PSA

HILTON

Chusteczki nawilżane dla psa
Nawilżane chusteczki do codziennej pielęgnacji psów.
– usuwają brud, kurz i eliminują przykry zapach mokrej sierści
– 100% naturalnej bawełny
– zawierają aloes, nagietek, pantenol, alantoinę, glicerynę
– bez dodatku alkoholu
– idealne do codziennego stosowania
– zawsze świeże i gotowe do użycia
– niezastąpione w podróży, w domu, na spacerze i wystawie
– łatwe i praktyczne w użyciu
– wygodne opakowanie

6 sztuk
266-000001-00

HILTON CHUSTECZKI NAWILŻANE
DLA PSA 20 SZT

6 sztuk

PIES
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HILTON SZAMPON
pielęgnacyjny z olejkiem
lnianym dla Yorków
i małych ras – poj. 200 ml
Termin ważności:

24 miesięce

– pH neutralne dla skóry psa
– może być stosowany do częstego mycia
– dzięki zawartości olejku lnianego, betainy oraz ekstraktu
owocowego z jabłek, moreli i brzoskwini medium octu
owocowego nie narusza delikatnej struktury włosa
– zapobiega przesuszaniu, kołtunieniu i sprawia,
że sierść jest jedwabna i błyszcząca
276-000030-00

6 sztuk

HILTON SZAMPON 200ml OLEJKIEM LNIANYM
DLA YORKÓW I PSÓW MAŁYCH RAS

HILTON SZAMPON
insektobójczy, pielęgnacyjny
dla szczeniąt – poj. 200 ml
Termin ważności:

24 miesięce

– delikatny szampon dla szczeniąt z dodatkiem substancji
natłuszczających
– insektobójczy
– ułatwia rozczesywanie
– łagodny skład pozwala na częste stosowanie
276-000025-00

6 sztuk

HILTON SZAMPON 200ML PIELĘGNACYJNY DLA
SZCZENIĄT

HILTON SZAMPON
insektobójczy, ziołowy dla
szczeniąt – poj. 200 ml
Termin ważności:

24 miesięce

– insektobójczy
– zalecany dla szczeniąt
– zawiera kompozycję delikatnych ziół o działaniu odstraszającym
owady i właściwościach przeciwpchelnych
– zwalcza dorosłe owady oraz ich formy larwalne
– łagodzi podrażnienia skóry spowodowane obecnością pcheł w sierści
276-000026-00

HILTON SZAMPON 200ML ZIOŁOWY DLA SZCZENIĄT

6 sztuk
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HILTON SZAMPON
insektobójczy z prowitaminą B5
dla psów – poj. 200 ml
Termin ważności:

–
–
–
–
–

24 miesięce

insektobójczy
długotrwale nawilża sierść, pazury i skórę
ułatwia rozczesywanie
regeneruje i wzmacnia uszkodzony włos
zapobiega łamliwości włosów i pazurów spowodowanej
zbytnim przesuszeniem lub długotrwałym
przebywaniem na słońcu

276-000021-00

6 sztuk

HILTON SZAMPON 200ML Z PROWITAMINĄ B5
DLA PSA

HILTON SZAMPON
insektobójczy dla psów
długowłosych – poj. 200 ml
Termin ważności:

–
–
–
–

24 miesięce

insektobójczy
ułatwia rozczesywanie
po umyciu sierść nabiera połysku i staje się miękka
środki antystatyczne zawarte w szamponie zapobiegają
filcowaniu się sierści

276-000022-00

6 sztuk

HILTON SZAMPON 200ML DLA PSÓW DŁUGOWŁOSYCH

HILTON SZAMPON

insektobójczy, rumiankowy
dla psa – poj. 200 ml
Termin ważności:

24 miesięce

– insektobójczy
– łagodzi podrażnienia skóry (również te wywołane ukąszeniami
insektów) oraz stany zapalne
– po kąpieli sierść staje się miękka i błyszcząc

276-000023-00

HILTON SZAMPON 200ML RUMIANKOWY DLA PSA

6 sztuk
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HILTON SZAMPON

insektobójczy, hypoalergiczny
dla psa – poj. 200 ml
Termin ważności:

24 miesięce

– insektobójczy
– przeznaczony dla psów o wrażliwej skórze
ze skłonnościami alergicznymi
– dzięki kompozycji delikatnych składników myjących
włos nabiera elastyczności i połysku
– łagodny skład pozwala na częste stosowanie bez groźby
podrażnienia skóry

276-000024-00

6 sztuk

HILTON SZAMPON 200ML HYPOALERGICZNY
DLA PSA

HILTON SZAMPON
insektobójczy, ziołowy dla psa
– poj. 200 ml
Termin ważności:

24 miesięce

– zawiera kompozycję delikatnych ziół o działaniu odstraszającym
owady i właściwościach przeciwpchelnych
– zwalcza dorosłe owady oraz ich formy larwalne
– łagodzi podrażnienia skóry spowodowane obecnością pcheł w sierści
276-000027-00

6 sztuk

HILTON SZAMPON 200ML ZIOŁOWY DLA PSA

HILTON SZAMPON
insektobójczy, dezodorujący
dla psa – poj. 200 ml
Termin ważności:

24 miesięce

– insektobójczy
– dzięki zastosowaniu wyjątkowej kompozycji składników myjących
oraz ziół niweluje przykry zapach sierści
276-000028-00

HILTON SZAMPON 200ML DEZODORUJĄCY
DLA PSA

6 sztuk
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HILTON ZABAWKA
Smart Dog BONE dla psa
–
–
–
–
–

wytrzymała kość z wypustkami
pomaga usuwać kamień nazębny
wyprodukowane w EU
dostępne w 4 wersjach kolorystycznych.
wykonana z nietoksycznego materiału

12 sztuk
264-410725-00

HILTON SMART DOG BONE ZABAWKA DLA PSA
13CM MIX KOLOR

264-410727-00

HILTON SMART DOG BONE ZABAWKA DLA PSA
19CM MIX KOLOR

264-410728-00

HILTON SMART DOG BONE ZABAWKA DLA PSA
22,5CM MIX KOLOR

HILTON ZABAWKA
Smart Dog SPIKE BONE
dla psa

Wykonane z wytrzymałej gumy termoplastycznej.
Odporne na gryzienie. Chropowata powierzchnia
zabawek pomaga w usuwaniu kamienia nazębnego.
W zabawach znajduje się otwór
w który można włożyć przysmaki dla psa.
Dostępne w kilku wzorach i kolorach.
103-400894-00

8 sztuk

HILTON SMART DOG SPIKY BONE 12CM - INTERAKTYWNA
KOŚĆ Z KOLCAMI Z GUMY TERMOPLASTYCZNEJ DLA PSA

HILTON ZABAWKA
Smart Dog SPIKE BALL
dla psa

Wykonane z wytrzymałej gumy termoplastycznej.
Odporne na gryzienie. Chropowata powierzchnia
zabawek pomaga w usuwaniu kamienia nazębnego.
W zabawach znajduje się otwór
w który można włożyć przysmaki dla psa.
Dostępne w kilku wzorach i kolorach.
103-404346-00

HILTON SMART DOG SPIKY BALL 8CM- INTERAKTYWNA
PIŁKA Z KOLCAMI Z GUMY TERMOPLASTYCZNEJ DLA PSA

8 sztuk
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HILTON ZABAWKA
Gryzak + sznur,
przeciągacz dla psa

Gryzak w kształcie gwiazdy, trójkąta lub koła.
Wytrzymały – zapewnia długą zabawę psom.
Dołączony do gryzaka sznurek, może spełniać rolę przeciągacza.
Idealny do wspólnej zabawy właściciela z czworonożnym
przyjacielem.
Dostępny w 3 wersjach kolorystycznych.
103-400661-00

HILTON GRYZAK GWIAZDA + SZNUR PRZECIĄGACZ
7X17 CM DLA PSA

103-400662-00

HILTON GRYZAK TRÓJKĄT + SZNUR PRZECIĄGACZ
7X17CM DLA PSA

103-400684-00

HILTON GRYZAK KOŁO+SZNUR PRZECIĄGACZ
7X17CM DLA PSA

12 sztuk

HILTON ZABAWKA
FRISBEE z gumy
termoplastycznej dla psa

Latający dysk o śr. 22,5 cm
– wykonany z wytrzymałej gumy termoplastycznej
– posiada bardzo dobre właściwości lotne
– lekki i szybki
– doskonale wyprofilowane krawędzie
– unosi się na wodzie
– widoczny w śniegu
– zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych
152-405074-00

12 sztuk

HILTON FRISBEE Z GUMY TERMOPLASTYCZNEJ
22,5CM - ZABAWKA DLA PSA

152-408030-00

HILTON ZABAWKI
dla psa

152-406007-00
152-406005-00

152-406005-00

HILTON PIŁKA Z KOLCAMI 7,5 CM ZABAWKA Z LANEJ GUMY D/PSA

12 sztuk

152-406007-00

HILTON HANTLA Z KOLCAMI 15CM ZABAWKA Z LANEJ GUMY D/PSA

12 sztuk

152-408030-00

HILTON PIŁKA 6cm – ZABAWKA
Z GUMY DLA PSA

12 sztuki

152-408027-00

HILTON PIŁKA Z KOLCAMI 11,5CM ZABAWKA Z WINYLU D/PSA

v

12 sztuk

152-408027-00

PIES
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HILTON ZABAWKA
Smart Dog Champ dla psa

12 sztuk
104-420061-00

HILTON SMART DOG CHAMPZABAWKA DLA PSA

HILTON ZABAWKA

Smart Dog Aqua Line dla psa
– dostępne 6 wzorów
– pluszowe zabawki wraz z piłką z wytrzymałej gumy termoplastycznej
– średnica piłki: 8 cm
– wypustki umieszczone na piłce delikatnie
masują dziąsła psa
i pomagają w usunięciu
kamienia nazębnego
12 sztuk
– mogą służyć również jako przeciągacz
104-421015-00

HILTON SMART DOG
AQUA LINE- ZABAWKA DLA PSA

HILTON ZABAWKA
Smart Dog
Happy Zoo dla psa

– dostępne 4 wzory
– pluszowe zabawki z brzuszkiem z wytrzymałej
gumy termoplastycznej
– wypustki umieszczone na zabawce delikatnie
masują dziąsła psa i pomagają
w usunięciu kamienia nazębnego

12 sztuk
104-422977-00

HILTON SMART DOG HAPPY ZOO
- ZABAWKA DLA PSA

PIES
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HILTON

obroże ledowe
dla psów i kotów

12 sztuk

Świecąca obroża ledowa Hilton jest widoczna
z odległości do 500 m, dbając tym samym
o widoczność Twojego pupila podczas wieczornych
spacerów. Jest lekka, miękka i wodoodporna.
Dostępna w dwóch rozmiarach - do 40 i 55 cm.
Obroże można łatwo samodzielnie przyciąć,
aby dopasować ją do swojego pupila.
Posiada trzy tryby świecenia:
światło ciągłe, miganie, pulsowanie.
Zasilana przy pomocy USB.
W ofercie trzy kolory: czerwony, niebieski i zielony.
104-408001-00

HILTON OBROŻA SILIKONOWA LED
1,4*0,8CMX40CM Z USB DLA PSA

104-408002-00

HILTON OBROŻA SILIKONOWA LED
1,4*0,8CMX55CM Z USB DLA PSA

HILTON

zawieszki ledowe
dla psa lub kota
Bezpieczne, trwałe i wodoszczelne zawieszki
dla psa lub kota. Dostępne w trzech kolorach,
posiadają trzy tryby świecenia.
Widoczne po zmroku lub w trudnych warunkach
atmosferycznych.
Podczas spaceru zwierzak jest widoczny
z odległości do 500 m.
Zasilane przy pomocy baterii CR2032.

104-410017-00

HILTON ZAWIESZKA SILIKONOWA LED
2,0*3,1*5,5CM DLA PSA

12 sztuk

KOT
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HILTON PYSZNE
SuperSnacki dla kota
100g
Termin ważności:

12 miesięcy

Wysokiej jakości naturalne, suszone przysmaki
Hilton Pyszne Super Snaki to idealne uzupełnienie
karmy podstawowej dla kotów.
Hilton Pyszne Super Snaki charakteryzują
się wysoką zawartością mięsa i białka.
Nie zawierają cukrów, ani zbędnych tłuszczy.
Brak sztucznych dodatków pozwala zachować
naturalny i niepowtarzalny smak przysmaków.
Mogą służyć jako przekąska między posiłkami.

138-302040-00

HILTON MIĘKKIE PASKI Z KURCZAKA
100G DLA KOTA

138-302050-00

HILTON MIĘKKIE CIASTECZKA Z KACZKI
100G DLA KOTA

12 sztuk

HILTON

Trawa dla kota
150g
Trawa jest niezbędnym dodatkiem w żywieniu kota.
Pokarm stymuluje czynności trawienne i pomaga
w usuwaniu z przewodu pokarmowego niestrawionych
resztek oraz sierści, którą zwierze połyka czyszcząc futerko.
Trawkę należy podawać z pokarmem podstawowym lub
pozostawić swobodę spożywania zapewniając do niej
nieograniczony dostęp.
Koty spożywające trawkę nie zjadają kwiatów
doniczkowych, które mogą być dla nich szkodliwe.
Kraj pochodzenia:
282-000001-0N

Polska

HILTON TRAWA SZYBKOROSNĄCA DLA KOTA 150G

20 sztuk

KOT
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HILTON ŻWIREK
Silikonowy dla kota
op. 3,8 litra

Żwirek silikonowy Hilton dla kota to
niekwestionowany lider wśród żwirków Hilton.
Pierwszy w Polsce żwirek silikonowy wprowadzony do sprzedaży w roku 2005.
Jego doskonała jakość, gwarantowana jest wieloletnią
obecnością na rynku oraz potwierdzona rzeszą
zadowolonych Klientów.
Żwirek silikonowy Hilton błyskawicznie wchłania
mocz oraz absorbuje nieprzyjemne zapachy.
Nie pyli się i nie przykleja do kocich łap, dzięki czemu
produkt nie roznosi się po mieszkaniu.
Posiada właściwości antybakteryjne – jest bezpieczny
dla kotów, nie powoduje alergii.

109-000007-00

HILTON ŻWIREK SILIKONOWY 3,8L DLA KOTÓW

8 sztuk

HILTON ŻWIREK

PREMIUM - zbrylający TOFU
op. 2,5 kg
Hilton Premium - Żwirek zbrylający Tofu
to najnowszy żwirek na polskim rynku.
Wykonany z naturalnych składników, przyjazny dla środowiska
i delikatny dla kocich łapek.
Żwirek Tofu posiada wyjątkową zdolność absorpcji moczu oraz
skutecznie przeciwdziała wydobywaniu się z kuwety brzydkich
zapachów. Jego specjalne właściwości hamują rozwój bakterii,
sprawiając, że kuweta będzie sucha, czysta i bezpieczna dla kota.
Hilton Żwirek Tofu bardzo szybko się zbryla, tworząc niewielkie kulki.
Zużyty żwirek można wyrzucać do toalety.
Jedno opakowanie żwirku Hilton Tofu wystarcza na 30 dni.
Jeśli szukacie żwirku naturalnego, o bardzo dobrych właściwościach
zbrylających oraz szybko wchłaniającego brzydkie zapachy, żwirek
Hilton Tofu jest doskonałym rozwiązaniem dla Was i Waszych kotów.
109-000008-00

HILTON ŻWIREK SUPER ZBRYLAJĄCY TOFU
2,5KG DLA KOTÓW

6 sztuk

KOT
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HILTON ŻWIREK
Drewniany Compact dla kota
op. 7 litrów
Żwirek drewniany Hilton Compact dla kota
jest to w 100% naturalny, zbrylający się żwir dla kota.
Doskonale redukuje nieprzyjemne zapachy.
Jest biodegradowalny – powstałe bryłki można
wyrzucać do toalety.
Żwirek drewniany Hilton jest wyjątkowo wydajny.
Nie przykleja się do dna kuwety, ani do łopatki.
Papierowa, ekologiczna torba zawiera 7l żwirku.
Kraj pochodzenia:

283-000302-0N

Polska

HILTON COMPACT 7L ŻWIREK DREWNIANY
ZBRYLAJĄCY DLA KOTA

HILTON ŻWIREK

Drewniany Uniwersalny dla kota
op. 7 litrów
Żwirek drewniany Hilton Uniwersalny
dla kota i małych zwierząt to w 100% naturalny pellet
wyprodukowany z mieszanki sosnowo-świerkowej.
Idealnie wchłania wilgoć.
Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Polecany dla kotów długowłosych.
Papierowa, ekologiczna torba zawiera 7l żwirku.
Kraj pochodzenia:

283-000303-0N

Polska

HILTON UNIWERSALNY 7L ŻWIREK DREWNIANY
DLA KOTÓW I MAŁYCH ZWIERZĄT

KOT

HILTON ŻWIRKI
Bentonitowe dla kota
op. 5 litrów

Żwirek bentonitowy Hilton Standard dla kotów.
Wyprodukowany z naturalnej glinki, zbrylający się żwirek
dla kotów. Nie zawiera żadnych dodatków chemicznych.
Absorbuje nieprzyjemne zapachy.
Można go usuwać razem z odpadami domowymi.
Żwirek Hilton Standard nie pyli się -- ziarna bentonitu
nie pozostają na łapach i sierści kota, zwierzę nie roznosi
żwirku po mieszkaniu.
Dostępny w 4 wersjach:
– naturalny
– o zapachu lawendy
– o zapachu morskim
– o zapachu leśnym
Kraj pochodzenia:

Polska

283-000001-0N

HILTON ŻWIR BENTONITOWY, ZBRYLAJĄCY
5L DLA KOTA

283-000003-0N

HILTON ŻWIR BENTONITOWY, ZBRYLAJĄCY
O ZAPACHU MORSKIM 5L DLA KOTA

283-000004-0N

HILTON ŻWIR BENTONITOWY, ZBRYLAJĄCY
O ZAPACHU LAWENDY 5L DLA KOTA

283-000005-0N

HILTON ŻWIR BENTONITOWY, ZBRYLAJĄCY
O ZAPACHU LEŚNYM 5L DLA KOTA

KOT
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HILTON ŻWIRKI
Bentonitowe dla kota
op. 5 litrów

Żwirek bentonitowy Hilton Compact dla kotów
Wyprodukowany z naturalnej glinki, bardzo drobny,
zbrylający żwirek dla kotów. Nie zawiera żadnych
dodatków chemicznych. Absorbuje nieprzyjemne zapachy.
Można go usuwać razem z odpadami domowymi.
Żwirek Hilton Compact doskonale się zbryla wilgoć zostaje natychmiast wchłonięta, tworząc twarde
grudy. Można je usunąć łopatką, a reszta podściółki
pozostaje sucha i higienicznie czysta.
Jest bardzo wydajny - ze względu na swoją strukturę,
tworzone są mniejsze bryłki, które później wyrzucamy
Dostępny w 2 wersjach:
– naturalny
– o zapachu trawy – stworzony dla kociąt.
Zapach trawy szybko pomoże nauczyć kota załatwiać swoje
potrzeby do kuwety!
Kraj pochodzenia:

Polska

283-000002-0N

HILTON ŻWIR BENTONITOWY COMPACT
ZBRYLAJĄCY 5L DLA KOTA

283-000006-0N

HILTON ŻWIR BENTONITOWY COMPACT ZBRYLAJĄCY
O ZAPACHU TRAWY 5L DLA KOCIĄT I KOTÓW

KOT
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HILTON ŻWIREK
Bentonitowy dla kota
op. 5 litrów

Żwirek bentonitowy Hilton Economy dla kota.
Wyprodukowany w 100% z naturalnego bentonitu,
zbrylający się żwirek dla kota.
Dobrze wiąże nieprzyjemne zapachy.
Zbryla się tworząc twarde zwięzłe grudki,
które można łatwo usuwać z kuwety łopatką.
Kraj pochodzenia:

283-000008-0N

Polska

HILTON ŻWIR BENTONITOWY ECONOMY
ZBRYLAJĄCY 5L DLA KOTA

HILTON

neutralizator do kuwet
500g
Neutralizator do kuwet Hilton jest idealnym
środkiem wspomagającym działanie żwirków dla kotów.
Jest to produkt w 100% naturalny, stworzony
z iłu bentonitowego.
Właściwości:
– odkaża wnętrze kuwety zapobiegając
		 rozwojowi bakterii
– skutecznie pochłania nieprzyjemne zapachy i wilgoć
– zwiększa wydajność samego żwirku
– nadaje się również do stosowania w klatkach
		 chomików, królików, świnek morskich i myszek.
Kraj pochodzenia:

Polska

22 sztuki
283-000103-0N

HILTON NEUTRALIZATOR 500G DO KUWET

KOT
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HILTON MISKI

pojedyncze, plastikowe granit
dla kota – poj. 150 ml
Wykonane z tworzywa najwyższej jakości,
łatwe do utrzymania w czystości.
Dostępne w trzech wersjach kolorystycznych.
101-303038-99

HILTON MISKA POJEDYNCZA PLASTIKOWA GRANIT
POJ.150ML MIX KOLOR DLA KOTA

12 sztuk

HILTON MISKI

z melaniny, antypoślizgowe
dla kota – poj. 330 ml
Miski doskonale przylegają do podłogi dzięki
gumowej podstawie, która zapobiega przesuwaniu się.
Dostępne w czterech wersjach kolorystycznych.
101-303060-00

HILTON MISKA Z MELANINY ANTYPOŚLIZGOWA
POJ.330ML. MIX KOLOR DLA KOTA

12 sztuk

HILTON MISKA

pojedyncza z melaniny dla kota
poj. 160ml
Specjalnie wyprofilowane brzegi miski (z jednej strony wyższe, z drugiej
niższe) dają komfort przy jedzeniu lub piciu, jednocześnie ograniczając
wysypywanie zawartości z miski. Dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych.
101-303052-22

HILTON MISKA POJEDYNCZA Z MELANINY
POJ.160ML. CZERWONA DLA KOTA

12 sztuk

HILTON MISKI

podwójne plastikowe dla kota
– poj. 2 x 170ml
Miska 2w1 - idealna na pokarm i wodę. Łatwe w czyszczeniu.
Dostępne w kolorze żółtym i niebieskim.

101-403005-25

HILTON MISKA PODWÓJNA PLASTIKOWA
POJ. 2x170ML NIEBIESKA DLA KOTA

101-403005-28

HILTON MISKA PODWÓJNA PLASTIKOWA
POJ. 2x170ML ŻÓŁTA DLA KOTA

12 sztuk

KOT
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HILTON KUWETA
owal z ramką dla kota
57x40x19 cm

Nowoczesny wygląd i doskonałe wykonanie kuwety Hilton
z pewnością zadowoli zarówno właścicieli kotów,
jak i ich czworonożnych przyjaciół.
Owalna kuweta, wykonana z wysokiej jakości plastiku,
jest dostępna w czterech kolorach. Wyposażona w wysoką,
specjalnie wyprofilowaną ramkę, dzięki której żwirek
nie wydostaje się na zewnątrz.

264-002204-00

7 sztuk

HILTON SMART CAT KUWETA Z RAMKĄ
57x40x19CM MIX KOLOR DLA KOTA

HILTON KUWETA
z ramką dla kota
50x40x14,5 cm

Kuweta z wyjmowaną ramką, która
zapobiega wysypywaniu się żwirku.
Wykonana z wysokiej jakości plastiku.
Polecana dla kotów preferujących otwarte kuwety.

264-002202-00

HILTON KUWETA Z RAMKĄ
50x40x14,5CM MIX KOLOR DLA KOTA

6 sztuk

HILTON

Łopatka do czyszczenia kuwety
Idealna do żwirów silikonowych i zbrylających się.
Odpowiednio dopasowane oczka w łopatce pozwalają
na szybkie i wygodne usuwanie grudek żwirku,
które powstają po wizycie kota w kuwecie.
264-002203-00

HILTON ŁOPATKA DO KUWET
28x12CM MIX KOLOR

25 sztuk

KOT
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HILTON MISKI

miski na gumowej podstawce
–
–
–
–
–

plastikowe miski na miękkiej, elastycznej podstawce
podstawka z wytrzymałej gumy termoplastycznej
łatwe w utrzymaniu w czystości
podstawka zapobiega przesuwanie się po podłodze
szeroki rant ogranicza rozsypywanie się jedzenia
lub wylewaniu wody na podłogę
– bardzo lekkie
– idealne w podróży
– dostępne w 4 kolorach

10 sztuk
264-320050-00

HILTON MISKA NA GUMOWEJ PODSTAWCE 0,23 L
DLA KOTA/ PSA

264-420056-00

HILTON MISKA PODWÓJNA NA GUMOWEJ
PODSTAWCE 2X 0,23.L DLA PSA/KOTA

HILTON

mata antypoślizgowa
– miękka i elastyczna
– z wygodnym uchwytem do powieszenia
– specjalny rant uniemożliwiający rozsypywanie
się jedzenia lub zanieczyszczeń
– skuteczne zabezpieczenie podłogi
– łatwa w utrzymaniu w czystości
– idealna pod miski lub kuwety
– dostępna w 3 kolorach

264-310583-00

HILTON MATA ANTYPOSLIZGOWA
41,5 x 32CM

12 sztuk

KOT
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HILTON

torba transportowa dla kota
43x24x26 cm
50x26x27 cm
Przeznaczona do przewozu kotów
i małych psów. Dostepne w czterech kolorach.
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103-400034-23

HILTON TORBA TRANSPORTOWA ZIELONA KWIATY
50x26x27CM DLA KOTA

103-400034-25

HILTON TORBA TRANSPORTOWA NIEBIESKA KWIATY
50x26x27CM DLA KOTA

le k

HILTON TORBA TRANSPORTOWA BRĄZOWA KWIATY
50X26X27CM DLA KOTA/PSA

d

sze

103-400034-12

yk

b

103-400034-16

HILTON TORBA TRANSPORTOWA RÓŻOWA KWIATY
50x26x27CM DLA PSA

K ar a bi n c z

pi ę cie o b roż y lu

HILTON TORBA TRANSPORTOWA BRĄZOWA KWIATY
43X24X26 CM DLA PSA

rzy

103-400033-12

a

op

HILTON TORBA TRANSPORTOWA NIEBIESKA KWIATY
43x24x26CM DLA KOTA

re m oz n a prać

103-400033-25

ie n

jn y s u w a k

103-400033-23

HILTON TORBA TRANSPORTOWA ZIELONA KWIATY
43x24x26CM DLA KOTA

Z a m k n ię c

dwó

HILTON TORBA TRANSPORTOWA RÓZOWA KWIATY
43x24x26CM DLA KOTA

po

103-400033-16

KOT

– 41 –

HILTON SMART PETS
Transporter 50x33x31 cm
dla kota/psa
– optymalna wentylacja
– przezroczyste drzwiczki otwierane do góry
– wytrzymałe zapięcia
– specjalnie wyprofilowana rączka
– wykonane z wysokiej jakości plastiku
– do wyboru 4 wersje kolorystyczne

8 sztuk

264-010567-00

HILTON SMART PETS TRANSPORTER
50X33X31 CM DLA KOTA/PSA

HILTON SMART PETS
Transporter 51x34,5x33 cm
dla kota/psa
– optymalna wentylacja
– przezroczyste drzwiczki otwierane do góry
– wytrzymałe zapięcia
– specjalnie wyprofilowana rączka
– wykonane z wysokiej jakości plastiku
– do wyboru 4 wersje kolorystyczne

5 sztuk

264-010569-00

HILTON SMART PETS TRANSPORTER
51X34,5X33 CM DLA KOTA/PSA

KOT
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HILTON

komplet spacerowy dla kota
smycz + szelki ozdobne
100x15/25 cm
Komplet składa się z regulowanych szelek i smyczy
o długości 115 cm. Idealny przy wyprowadzaniu kota
na spacer. Do szelek dołączony jest dzwoneczek,
dzięki czemu zawsze wiemy gdzie znajduje się nasz kot.
Dostępne w trzech wersjach kolorystycznych.

103-300181-99

HILTON KOMPLET SPACEROWY DLA KOTA
10MMx15/25CM - SMYCZ+SZELKI OZDOBNE

12 sztuk

HILTON

Obroża czerwona kryształki
dla kota – 1,0 x 30 cm
Obroża o długości 30 cm.
Zapinana na metalową klamerkę. Posiada dzwoneczek
103-400416-16

12 sztuk

HILTON OBROŻA CZERWONA KRYSZTAŁKI
1,0 X 30CM DLA KOTA

HILTON Obcinacz do pazurów
MIDI dla kota
Bezpieczny i wygodny w użyciu obcinacz do pazurów.
Dzięki antypoślizgowym wypustkom, nie ślizga się w dłoni.
Wykonany z wysokiej jakości materiałów. Dzięki mocnym
ostrzom, umożliwia precyzyjne obcinanie pazurów.

6 sztuk
103-400369-00

HILTON OBCINACZ MIDI DO PAZURÓW
15CM DLA KOTA

KOT
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HILTON

Obcinacz do pazurów MINI dla kota
Hilton obcinacz mini do pazurów u psa Wygodne i bezpieczne cążki
do obcinania pazurów. Dzięki mocnym ostrzom, umożliwia precyzyjne
obcinanie pazurów.
Uchwyt z tworzywa sztucznego powleczony jest antypoślizgową gumą,
dzięki czemu nie śliga się w dłoni.
103-400370-00

HILTON OBCINACZ MINI DO PAZURÓW
CZARNO-CZERWONY DLA KOTA

6 sztuk
HILTON Grzebień metalowy gęsty dla kota
Przeznaczony do rozczesywania i wygładzania sierści.
Jego stosowanie ułatwia kontrolę sierści kota.
Dzięki antypoślizgowym wypustkom, nie ślizga się w dłoni.
W rączce wykonana jest dziurka, dzięki czemu można grzebień
powiesić.
103-400406-00

HILTON GRZEBIEŃ METALOWY GĘSTY Z ZĘBAMI
21CM DLA KOTA

6 sztuk

HILTON Grzebień metalowy
dwustronny dla kota
Metalowy grzebień o dwóch gęstościach (rzadkie i gęste zęby)
przeznaczony do rozczesywania sierści. Przeznaczony dla wszystkich
rodzajów sierści. Dzięki antypoślizgowym wypustkom, że nie ślizga
się w dłoni. W rączce wykonana jest dziurka, dzięki czemu można
grzebień powiesić.
103-400408-00

HILTON GRZEBIEŃ METALOWY DWUSTRONNY
Z ZĘBAMI 21CM DLA KOTA

HILTON Zgrzebło jednorzędowe dla kota
Idealne do wyczesywania podszerstka, usuwa martwą sierść,
ułatwia rozczesywanie splątanej sierści. Regulowana długość zębów
sprawia, że dopasowują się one do wyczesywanej powierzchni.
Dzięki antypoślizgowym wypustkom, zgrzebło nie ślizga się w dłoni.
W rączce wykonana jest dziurka, dzięki czemu można zgrzebło powiesić.
103-400415-00

HILTON ZGRZEBŁO JEDNORZĘDOWE
15,5CM DLA KOTA

6 sztuk

KOT
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HILTON DuoTrymer
Professional dla kota

Pomaga w utrzymaniu zdrowej skóry i lśniącego włosa
okrywowego psów i kotów.
Usuwa martwą sierść i nadmiar podszerstka.
Zastosowanie ostrzy ze stali nierdzewnej,
z 70 wytrzymałymi ząbkami oraz specjalna technologia
podwójnego trymera umożliwia usuwanie nawet grubej
sierści zwierzaka.
Hilton DuoTrymer posiada specjalnie zaprojektowany przycisk,
dzięki któremu łatwo można usunąć sierść z urządzenia.
Ergonomiczna, miękka rączka zapewnia komfort
i wygodę używania.
Dzięki systematycznemu
stosowaniu Hilton DuoTrymer
można zredukować
wypadanie sierści o 90%.

6 pieces
153-000001-00

HILTON DUO TRYMER
DLA KOTA/PSA

HILTON SZAMPON
insektobójczy dla kota

Hilton szampon insektobójczy dla kotów długowłosych
– insektobójczy
– ułatwiający rozczesywanie
– nadaje połysk i miękkość sierści
– środki antystatyczne zawarte w szamponie zapobiegają
6 sztuk
filcowaniu się sierści
– nie podrażnia skóry
– Ph naturalne dla skóry kota
Szampon może być doskonałą pomocą przy przygotowywaniu kotów
do wystawy, jednocześnie wspomagając ochronę przeciw pchłom.

276-000029-00

HILTON SZAMPON 200ML DLA KOTÓW
DŁUGOWŁOSYCH

KOT
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HILTON DRAPAK

Scratch and Play dla kota
Hilton Scratch and Play - eco-drapak z kocimiętką dla kota.
Drapak Hilton Scratch and Play pomaga zaspokoić kotu
naturalny instynkt drapania.
Kot drapiąc, nie tylko oczyszcza pazury ze złuszczających się
martwych warstw, ale także wyciąga się, rozciąga
łapy i mięśnie. Kocimiętka (będąca w zestawie) pobudza
układ nerwowy kota, zachęcając go do zabawy.
264-002206-00

HILTON SCRATCH AND PLAY ECO DRAPAK
Z KOCIMIĘTKĄ DLA KOTA

12 sztuk

HILTON ZABAWKA
Push and Play dla kota

Hilton Push and Play – interaktywna zabawka z piórkami dla kota.
Kolorowe piórka umieszczone są na sprężynce, dzięki czemu kot może
cieszyć się ciągłą zmianą ich położenia.
W podstawce zabawki, wydrążony jest tunel, a w nim umieszczona
jest piłeczka. Kot bawi się poprzez jej przesuwanie.
Zabawka Hilton Push and Play może zająć naszego kociaka
na długie godziny. A kiedy kot znudzi się jednym wariantem zabawy,
może łatwo i szybko
zmienić go na inny.
Zabawka dostępna w trzech
wersjach kolorystycznych.

3 sztuki

152-309775-00

HILTON PUSH AND PLAY - INTERAKTYWNA
ZABAWKA Z PIÓRKAMI DLA KOTA

KOT
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HILTON ZABAWKA
myszki z ogonkami
152-303213-00

HILTON MYSZKI Z SZELESZCZĄCYMI
OGONKAMI 7,5CM (2SZT)- ZABAWKA D/KOTA

HILTON ZABAWKA

piłeczki z ogonkiem dla kota
152-302556-00

24 sztuki

24 sztuki

HILTON PIŁECZKI Z OGONKIEM 4,5CM (2SZT)
- ZABAWKA DLA KOTA

HILTON ZABAWKA

myszka z kocimiętką dla kota

152-303224-00

HILTON MYSZKA Z KOCIMIĘTKĄ 7,5CM
- ZABAWKA DLA KOTA

24 sztuki

HILTON ZABAWKA
kulki aksamit dla kota
152-307563-00

HILTON KULKI AKSAMIT 4CM (2CM)
- ZABAWKA DLA KOTA

24 sztuki

HILTON ZABAWKA

myszki kulki ze sznurka dla kota
152-341094-00

HILTON MYSZKI KULKI ZE SZNURKA 5CM
(2SZT) - ZABAWKA DLA KOTA

24 sztuki

KOT
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HILTON ZABAWKA
piłki z dzwonkiem dla kota

152-341129-00

HILTON KOLOROWE PIŁKI Z DZWONKIEM 4CM (2SZT)
- ZABAWKA DLA KOTA

24 sztuki

HILTON ZABAWKA
kolorowe walce dla kota

24 sztuki

152-341145-00

HILTON KOLOROWE WALCE 5CM (2SZT)
- ZABAWKA DLA KOTA

HILTON ZABAWKA

myszki ze sznurka dla kota
152-341383-00

HILTON MYSZKI ZE SZNURKA (2SZT)
- ZABAWKA DLA KOTA

24 sztuki

HILTON ZABAWKA
piłki ze sznurka dla kota
152-341583-00

HILTON PIŁKI ZE SZNURKA 5CM (2SZT)
- ZABAWKA DLA KOTA

KOT
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HILTON ZABAWKA
walec + piłka z dzwonkiem

152-412945-00

HILTON WALEC+ PIŁKA Z DZWONKIEM
4CM - ZABAWKA D/KOTA

24 sztuki

HILTON ZABAWKA
piłki z piórkami dla kota
152-343331-00

HILTON PIŁKI Z PIÓRKAMI 4CM (2SZT)
- ZABAWKA DLA KOTA

24 sztuki

HILTON ZABAWKA
wędka z myszką dla kota
152-302469-00

HILTON WĘDKA Z MYSZKĄ 47 CM
- ZABAWKA DLA KOTA

24 sztuki

HILTON ZABAWKA

wędka z piłką i piórkami dla kota
24 sztuki
152-302969-00

HILTON WĘDKA Z PIŁKĄ I PIÓRKAMI
40 CM - ZABAWKA DLA KOTA

HILTON ZABAWKA
wędka z pluszu dla kota
152-343070-00

HILTON WĘDKA Z PLUSZU 48CM
- ZABAWKA DLA KOTA

24 sztuki

GRYZOŃ

GRYZOŃ

ANIMALS POKARMY
dla chomika, królika
i świnki morskiej
500 i 900g
Termin ważności:

24 miesięce

Pokarmy Animals to podstawowe,
pełnowartościowe, witaminizowane pożywienie
dla gryzoni i królików.
Zawierają składniki niezbędne do prawidłowego
rozwoju i utrzymania w dobrej kondycji zwierząt
młodych i dorosłych.
Karma o wysokich walorach smakowych i odżywczych.
Aminokwasy siarkowe i nienasycone kwasy tłuszczowe
korzystnie wpływają na połysk sierści u zwierząt.
Kraj pochodzenia:

Polska

10 sztuk
5 sztuk

202-001004-00

ANIMALS POKARM 500G DLA CHOMIKA

202-001072-00

ANIMALS POKARM 900G DLA CHOMIKA

202-001005-00

ANIMALS POKARM 500G DLA KRÓLIKA

202-001074-00

ANIMALS POKARM 900G DLA KRÓLIKA

202-001006-00

ANIMALS POKARM 500G DLA ŚWINKI MORSKIEJ

202-001075-00

ANIMALS POKARM 900G DLA ŚWINKI MORSKIEJ

GRYZOŃ
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ANIMALS POKARMY
dla myszy, szczurka
i szynszyli
500g
Termin ważności:

24 miesięce

Pokarmy Animals to podstawowe,
pełnowartościowe, witaminizowane pożywienie
dla gryzoni i królików.
Zawierają składniki niezbędne do prawidłowego
rozwoju i utrzymania w dobrej kondycji zwierząt
młodych i dorosłych.
Karma o wysokich walorach smakowych i odżywczych.
Aminokwasy siarkowe i nienasycone kwasy tłuszczowe
korzystnie wpływają na połysk sierści u zwierząt.
Kraj pochodzenia:

Polska

202-001086-00

ANIMALS POKARM 500G DLA MYSZY

202-001087-00

ANIMALS POKARM 500G DLA SZCZURKA

202-001109-00

ANIMALS POKARM 500G DLA SZYNSZYLI

10 sztuk

GRYZOŃ
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ANIMALS FRYKAS
przysmak dla gryzoni
200 i 450g
Termin ważności:

24 miesięce

Animals Frykas to przysmak zaspokajający wszystkie
potrzeby pokarmowe gryzoni i królików.
Pomaga w utrzymaniu zwierzęcia w zdrowiu
oraz dobrej kondycji.
Zawiera optymalną ilość wszystkich niezbędnych dla
organizmu składników pokarmowych, których wysoka
przyswajalność wpływa na redukcję ilości wydalanych
odchodów.
Produkowany najnowocześniejszą metodą ekstruzji,
zapewnia gryzoniom prawidłowe kształtowanie się
i ścieranie zębów oraz masaż dziąseł.
Zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunek
i samoogryzania się. Poprawia apetyt oraz stan uzębienia,
a także jakość okrywy włosowej.
Kraj pochodzenia:

Polska

202-001016-00

FRYKAS 200G-POK. DLA GRYZONI

202-001077-00

FRYKAS 450G-POK. DLA GRYZONI

12 sztuk

5 sztuk

GRYZOŃ
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ANIMALS KOLBY
przysmak dla gryzoni
op. 2 sztuki
Termin ważności:

24 miesięce

Kolby Animals są smacznym
i pełnowartościowym pokarmem przeznaczonym
dla gryzoni i królików. Kompozycja wyselekcjonowanych,
wysokogatunkowych składników sprzyja regeneracji sił,
poprawia pracę serca oraz zapewnia zdrowie i witalność.
Kolby są formą pokarmu najbardziej zbliżoną
do jego źródeł w warunkach naturalnych.
Bez dodatku ciasta.
Wszystkie kolby są wentylowane, co przedłuża ich trwałość.
Właśnie temu zawdzięczają one
swą wyjątkową atrakcyjność.
Kraj pochodzenia:

Polska

202-001034-00

ANIMALS KOLBA OWOCOWA 2SZT.DLA CHOMIKA

202-001037-00

ANIMALS KOLBA MIODOWA 2SZT.DLA CHOMIKA

202-001040-00

ANIMALS KOLBA WARZYWNA 2SZT.DLA CHOMIKA

202-001035-00

ANIMALS KOLBA OWOCOWA 2SZT.DLA ŚWINKI MORSKIEJ

202-001038-00

ANIMALS KOLBA MIODOWA 2SZT.DLA ŚWINKI MORSKIEJ

202-001036-00

ANIMALS KOLBA OWOCOWA 2SZT.DLA KRÓLIKA

202-001039-00

ANIMALS KOLBA MIODOWA 2SZT.DLA KRÓLIKA

202-001042-00

ANIMALS KOLBA WARZYWNA 2SZT.DLA KRÓLIKA

5 sztuk

GRYZOŃ
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ANIMALS CHRUPKI
przysmak dla gryzoni
100g
24 miesięce

Chrupki są smaczną, uzupełniającą karmą
energetyczno-białkową, przeznaczoną dla gryzoni.
Wzmagają ich żywotność oraz poprawiają apetyt
i trawienie. Wzbogacone o zestaw witamin,
probiotyków, mikroelementów są znakomitym
uzupełnieniem codziennej diety chomików,
świnek morskich, królików, szczurów i szynszyli.
Kraj pochodzenia:

Polska

202-001053-00

ANIMALS CHRUPKI OWOCOWE 100G DLA GRYZONI

202-001054-00

ANIMALS CHRUPKI ORZECHOWE 100G DLA GRYZONI

202-001055-00

ANIMALS CHRUPKI WARZYWNE 100G DLA GRYZONI

36 sztuk

GRYZOŃ
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ANIMALS

przysmaki i dodatki
dla gryzoni
Pokarm ziołowy Animals przeznaczony jest dla
wszystkich gryzoni i królików. W jego skład wchodzą
jeżówka, dziurawiec, kwiat lipy, tymianek, szałwia, mięta,
pokrzywa, gałązki i kora drzew owocowych.
Termin ważności:

24 miesięce

Kraj pochodzenia:

Polska

202-001117-00

ANIMALS POKARM ZIOŁOWY 300G DLA GRYZONI

10 sztuk

ANIMALS

przysmaki i dodatki
dla gryzoni
Kostka wapienno – mineralna Animals
jest dodatkiem pokarmowym niezbędnym do
prawidłowego rozwoju gryzoni. Pomaga pozbyć się
nadmiernych przyrostów siekaczy, wzmacnia uzębienie.
Kraj pochodzenia:

202-001110-00

Polska

ANIMALS KOSTKA WAPIENNA 1SZT.DLA GRYZONI

10 sztuk

GRYZOŃ
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ANIMALS

siano i trociny dla gryzoni
Łąkowe siano Animals dla gryzoni. Starannie
wyselekcjonowane i wysuszone. Można podawać
również jako karma dla gryzoni.
Naturalne trociny Animals dla gryzoni i małych
ssaków. Dobrze pochłaniają płyny i zapachy.
Odpylone i doskonale wysuszone. Dostępne również
w wersjach zapachowych: jabłkowe i cytrynowe
Kraj pochodzenia:

Polska

12 sztuk
221-000002-00

SIANO-NATURALNA ŚCIÓŁKA DLA GRYZONI

221-000001-00

TROCINY PRASOWANE 960G ŚCIÓŁKA DLA GRYZONI

221-000004-00

TROCINY PRASOWANE CYTRYNOWE 960G
- ŚCIÓŁKA DLA GRYZONI

221-000005-00

TROCINY PRASOWANE JABŁKOWE 960G
- ŚCIÓŁKA DLA GRYZONI

HILTON

uniwersalne, drewniane
podłoże dla gryzoni
op. 7 litrów
W 100% naturalny pellet wyprodukowany z mieszanki
sosnowo-świerkowej.
Idealnie wchłania wilgoć.
Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Kraj pochodzenia:

283-000303-0N

Polska

HILTON UNIWERSALNY 7L ŻWIREK DREWNIANY
DLA KOTÓW I MAŁYCH ZWIERZĄT

PTAK

PTAK
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ANIMALS POKARM
podstawowy dla kanarka,
nimfy i papużki falistej
500 i 900g
Termin ważności:

24 miesięce

Pokarmy Animals to podstawowe, pełnowartościowe,
witaminizowane pożywienie dla ptaków.
Zawierają składniki niezbędne do prawidłowego
rozwoju i utrzymania w dobrej kondycji zwierząt
młodych i dorosłych.
Zawierają aminokwasy siarkowe i nienasycone kwasy tłuszczowe, które korzystnie wpływają na barwę piór, nadając
im połysk.
Jest to karma o wysokich walorach smakowych
i odżywczych.
Kraj pochodzenia:

10 sztuk

Polska

202-001001-00

ANIMALS POKARM 500G DLA PAPUŻKI FALISTEJ

202-001076-00

ANIMALS POKARM 900G DLA PAPUŻKI FALISTEJ

202-001003-00

ANIMALS POKARM 500G DLA NIMFY

202-001073-00

ANIMALS POKARM 900G DLA NIMFY

202-001002-00

ANIMALS POKARM 500G DLA KANARKA

5 sztuk

10 sztuk

PTAK
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ANIMALS

proso dla ptaków 500g
Termin ważności:

24 miesięce

10 sztuk

Witaminizowane Proso Animals przeznaczone jest dla
małych i średnich papug.
Zawiera składniki niezbędne dla prawidłowego rozwoju.
Poprawia kondycję ptaków.
Wzbogacone miodem i witaminą C oraz
probiotykiem zapobiega występowaniu chorób.
Kraj pochodzenia:
202-001011-00

Polska

ANIMALS PROSO WITAMINIZOWANE 500G
DLA PTAKÓW

ANIMALS

piasek dla ptaków 1000g
Piasek Animals jest niezbędny w prawidłowej hodowli
ptaków.
Wchłania wilgoć.
Pomaga w utrzymaniu higieny i czystości w klatce.
Posiada składniki sprzyjające wzmocnieniu kości
i zachowaniu prawidłowego upierzenia ptaków.
Kraj pochodzenia:
202-001012-00

Polska

ANIMALS PIASEK 1KG DLA PTAKÓW

HILTON

uniwersalne, drewniane
podłoże dla gryzoni
op. 7 litrów
W 100% naturalny pellet wyprodukowany z mieszanki
sosnowo-świerkowej.
Idealnie wchłania wilgoć.
Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Kraj pochodzenia:
283-000303-0N

Polska

HILTON UNIWERSALNY 7L ŻWIREK DREWNIANY
DLA KOTÓW I MAŁYCH ZWIERZĄT

10 sztuk

Zoo-Factory S.A.
ul. Powązkowska 44 c
01-797 Warszawa
Tel: 22 350 40 11
www.zoo-factory.pl

Fax: 22 350 40 10
biuro@zoo-factory.pl

