
AKČNÍ 
KATALOG

PLATNOST
1. 10.—31. 10.
2020

10

2 mil. Kč
Soutěž o více než

Více informací o soutěži najdete na následující straně nebo na soutez.petcenter.cz

let s vámi

Slavíme



Kompletní pravidla soutěže najdete na petcenter.cz. 

let s vámi

JAK SE ZAPOJÍM?
Stačí vyplnit soutěžní formulář na 
našem webu, poslat nám originál-
ní přání k narozeninám a potvrdit 
svou e-mailovou adresu! Zapojit 
se můžete do konce října.*
 
Z  naší narozeninové oslavy ni-
kdo neodchází zklamaný, a pro-
to čeká překvapení i na ty, kteří 
nevyhrají.

 KDE SOUTĚŽ NAJDU? 

soutez.petcenter.cz

Soutěž o víc než

2 mil. Kč!

DVACET LET OD OTEVŘENÍ PRVNÍ 
PRODEJNY SICE SLAVÍME MY, 
DÁREČKY ALE DOSTÁVÁTE VY 
A VÁŠ MAZLÍČEK! SOUTĚŽÍME 

O 2020 POUKAZŮ NA SLEVU 
V HODNOTĚ 1 000 Kč. CELKEM 
TEDY ROZDÁME 2 020 000 Kč.

*Kompletní pravidla čtěte na soutez.petcenter.cz.

4. ŘÍJNA  
je Mezinárodní  

den zvířat. 
Na 4. října připadá Mezinárodní den zvířat. Oslavte 

ho s námi! Pokud jste v prodejnách Pet Center 
nakoupili od 21. září, dostali jste k vaší účtence kupón 

na 20% slevu. Tu můžete využít právě v neděli 4. 
října a potěšit tak svého mazlíčka. Nestihli jste zatím 

ukořistit slevový kupón? Získat ho můžete až do 
soboty 3. října.

Slevu lze uplatnit jen jednou na jeden nezlevněný produkt (při 
předložení slevového kupónu u pokladny) a nelze ji kombinovat 

s jinými slevami a akcemi. Akce platí 4. října.

Nezapomeňte na ně!



Narozeninové slevy

NEKONČÍ
POHRAJTE SI 
OD VEČERA  
AŽ DO RÁNA
Na každém správném 
mejdanu je super zá-
bava! A jak se líp za-
bavit, než se slevou 
20 % na všechny 
hračky?
Pořádná sranda 
čeká nejen na 
všechny kočky 
a psy, ale zkrát-
ka u nás nepři-
jdou ani ptáci, 
králíci a hlodav-
ci! Hrát si bude-
me od 29.  září 
do 12. října.

PARTY KONČÍ 
V MĚKKÉM 
PELÍŠKU

Uff! Co dělat po pořád-
né narozeninové par-

ty? Ideálně dát si na 
chvíli šlofíka. 

V 20% slevě bu-
dou od 13.   do 
26. října všech-
ny pelíšky pro 
kočičky a  pej-
sky, stejně jako  
klícky pro ptá-
ky i hlodavce.
Potřebujete spíš 
na vzduch? Vyžij-

te slevu na kvalitní 
postroje a  vodítka 

pro psy nebo kočky. 

VELKOLEPÁ OSLAVA DVACETI LET OD OTEVŘENÍ PRVNÍ 
PRODEJNY PET CENTER SE NÁM TROŠKU PROTÁHLA A VY 

MŮŽETE JEŠTĚ CELÝ ŘÍJEN SLAVIT S NÁMI!

SLEVA

na HRAČKY pro psy, kočky, hlodavce  a ptáky

20 %
Platnost 29. 9.–12. 10. 2020

SLEVA

na PELECHY, POSTROJE, VODÍTKA, OBOJKY pro psy a kočky, KLECE pro ptáky a hlodavce

20 %
Platnost 13.–26. 10. 2020

*Kompletní pravidla čtěte na soutez.petcenter.cz.

Kompletní informace o probíhajících akcích 
a slevách najdete na www.petcenter.cz.



MALÝ NEBO VELKÝ, 
ČISTOTNÝ NEBO ČUNČE, 
SKLONY K ODPOČÍVÁNÍ 
V POLOZE „NA ŽÁBU“…? 
TO JSOU OTÁZKY, NA 
KTERÉ BYSTE SI MĚLI 
ODPOVĚDĚT PŘED KOUPÍ 
PELÍŠKU PRO VAŠEHO 
PSA. VE KTERÉM SE BUDE 
CÍTIT NEJVÍCE V KLIDU 
A BEZPEČÍ?

Psí pelíšek je stabilní mís-
tečko, kde je klid. Měl by 
být umístěn na nejméně 
frekventované místo. Do-

hoda mezi lidmi a psy je taková, 
že on vás většinou nechá spát 
v posteli samotné, zatímco vy ho 
v  jeho pelíšku nerušíte. O  tomto 
pravidle je potřeba poučit zejmé-
na dětské členy domácnosti. 
 
NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ
Pokud začínáte s  malým štěně-
tem, je potřeba zvážit, jestli mu 
bude stačit menší štěněčí pe-
líšek, nebo jestli chceme 
rovnou velký pelech. 
Při tomto rozho-
dování je dobré 
si uvědomit, že 
štěňata často na 
pelíšku zkouší své 
ostré zuby a mož-
ná je tak lepší ne-
chat ho demolovat 
malý levnější pelíšek, 
než pak doma zakopá-
vat o velký rozkousaný pelech 
dalších několik let.
 
KOUZLO SPRÁVNÝCH 
TVARŮ
Do chladnějších místností je lep-
ší pelech s okraji – takzvané „ka-
nape“. Zvýšené okraje chrání psa 
proti průvanu. Někteří psi také 
rádi využívají okraje jako polštá-
řek pod hlavu. Pokud je v  míst-
nosti průvan, není vůbec od věci 
sáhnout po pelíšku typu „bou-
dička“ – ten má totiž i  střechu. 
Pokud je naopak jeho místečko 
v  teplé místnosti, pejsek ocení 
pelíšek bez vysokého okraje, a je 

místečko
Tohle je MOJE

JAK SI 
VYBRAT 
IDEÁLNÍ 
PELÍŠEK 

PRO PSA?

Když štěně na-
učíte povel „mís-

to!“, po kterém se 
pejsek odebere na 
své základní stano-
viště, jistě to v bu-

doucnu ocení-
te.

TIP

jedno, jestli sáhne-
te po hranaté nebo 
oválné matraci. Právě 

typ „matrace“ je přitom 
vhodný i pro psy, kteří se 

rádi natáhnou s  tlapkami 
roztaženými jako žáby.
 
MATERIÁL SE POČÍTÁ
Oblíbené jsou bavlněné nebo ply-
šové pelechy. V  úvahu bychom 
ale měli vzít i  to, jak moc je pes 
čistotný. Bude stačit občas pře-
prat svrchní obal pelíšku, nebo 
je potřeba snadno omyvatelný 
povrch, který stačí důkladně se-
třít mokrým hadrem? Výhodou 
je, když je spodní část pelíšku 
protiskluzová. Tato malá vychy-
távka zajistí pejskovi stabilitu i na 
plovoucí podlaze či dlažbě. Pro 
ty nejnáročnější, nebo pro pej-
sky s  problémy s  klouby existují 

i  ortopedické pelíšky 
z paměťové pěny.

 VĚRA WEBER
Naše milá kolegyně, 

kynoložka a odbornice na 
všechny pejsky i psy.

Pelíšky nyní
s 20% slevou!

Luxusní kanape 
Huhubamboo 
černo-šedé, 
130 × 90 cm, 
stylový design 
s výplní z dutého 
vlákna

Bouda 
Huhubamboo 
černo-bílá, 
45 × 45 × 40 cm, 
snadno ji poskládáte 
a je nepromokavá

Kanape 
Huhubamboo 
hnědo-béžové, 
85 × 56 cm, 
snadná údržba

S L E V A
20 %

3099,903099,90

2479

S L E V A
20 %

11991199

959

S L E V A
20 %

13991399

1119
Nevíte si s výběrem pelíšku rady?
Rádi poradíme v každé prodejně Pet Center.



Taurine

Prebiotics

B2

B1
AMg

Omega-3
Taurine

Prebiotics

B2

B1
AMg

Omega-3

krmivo-brit.cz britpetfood brit

85% masa ve filetech • Vysoká chutnost • Ochrana močového aparátu

Lahodné kapsičky, pro zvýšení chuti a rozmanitosti kočičího jídelníčku,
jsou vhodné i pro velmi vybíravé kočky nebo kočky s problematickým příjmem krmiva. 

Přidaný rakytník a lichořeřišnice pomáhají chránit močový aparát koček.

PRO PESTRÝ A ZDRAVÍ PROSPĚŠNÝ KOČIČÍ JÍDELNÍČEK
BEZ

GMO

CUKRU
SOJOJO I

Na vlákninu bohaté receptury zabraňují vzniku chlupových
chomáčků. Zajišťují bezpečný průchod již vzniklých trichobezoárů

trávicím traktem kočky a podporují jeho přirozené čištění.

Funkční pasty lze podávat jako zdravou pochoutku.

FUNKČNÍ PASTY

BEZ cukru    BEZ konzervantů
BEZ umělých dochucovadel    Vyrobeno v EU

20222_BCC_Pet_center_inzerce_A4_CZ.indd   120222_BCC_Pet_center_inzerce_A4_CZ.indd   1 04.09.20   16:0804.09.20   16:08



PRO PLAN®
OptiSTART 7 kg, 3 kg
různé druhy

DOPŘEJTE SVÉMU 
ŠTĚNĚTI SKVĚLÝ 

START DO ŽIVOTA

PRO PLAN®
OptiDIGEST 3 kg
s jehněčím

PODPORUJE 
JEHO DOBRÉ TRÁVENÍ 

A CHUŤ DO ŽIVOTA

WITH

PRO PLAN®
OptiSTART 7 kg, 3 kg
různé druhy

S KOLOSTREM 
PRO POSÍLENÍ 

IMUNITY

PRO PLAN®PRO PLAN®

ADVENTUROS®
pochoutky 90 g
různé druhy

ADVENTUROS®
pochoutky 90 g
různé druhy

54,90

3790 

Kč
3731 %

SLEVA

od 599,90

399
Kč

399
až

33 %
SLEVA

od

od 599,90

399
Kč

399
až

33 %
SLEVA

od
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tipy
Psí

PRO PLAN®
OptiSTART 7 kg, 3 kg
různé druhy

DOPŘEJTE SVÉMU 
ŠTĚNĚTI SKVĚLÝ 

START DO ŽIVOTA

PRO PLAN®
OptiDIGEST 3 kg
s jehněčím

PODPORUJE 
JEHO DOBRÉ TRÁVENÍ 

A CHUŤ DO ŽIVOTA

WITH

PRO PLAN®
OptiSTART 7 kg, 3 kg
různé druhy

S KOLOSTREM 
PRO POSÍLENÍ 

IMUNITY

PRO PLAN®PRO PLAN®

ADVENTUROS®
pochoutky 90 g
různé druhy

ADVENTUROS®
pochoutky 90 g
různé druhy

54,90

3790 

Kč
3731 %

SLEVA

od 599,90

399
Kč

399
až

33 %
SLEVA

od

od 599,90

399
Kč

399
až

33 %
SLEVA

od
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4. ŘÍJNA
je Mezinárodní 

den zvířat, za super 
hračku nebo pamlsek 
bude rád i váš Žeryk. 
Dáreček koupíte se 
slevou 20 %! Více 

na str. 2. 

Víme, co milují!Víme, co milují!

Kompletní krmivo 
v konzervě Wellness Core 
různé druhy, 400 g 

109109

71
cena za 1 ks při koupi 3 kscena za 1 ks při koupi 3 ksZDARMA

2+1

od 24,90od 24,90

od 18
cena za 1 ks při koupi 4 kscena za 1 ks při koupi 4 ksZDARMA

3+1

Kapsičky Pet Chef pro psy
hovězí nebo kachní, 100 g 

Konzerva Vetamix 
hovězí mix, 405 g

Pamlsky Friskies 
vybrané druhy, od 120 g

Kompletní 
krmivo 
Purina 
Pro Plan
vybrané 
druhy, 12 kg

Dentální 
pamlsky 
Whimzees
vybrané 
druhy,  
velká  
balení

Superprémiové krmivo 
Advance Dog
různé druhy, nad 7,5 kg 

Pamlsky Pedigree 
Denta Stix
různé druhy, od 45 g 

Canvit Chondro 
Maxi pro psy
doplněk  
stravy pro  
prevenci  
pohybových  
problémů,  
230 g

Alavis™ 5
komplexní 
kloubní 
výživa pro 
psy i kočky, 
s obsahem 
kyseliny 
hyaluronové, 
90 tablet

S L E V A
40 %

13,9013,90

8

S L E V A
44 %

74,9074,90

42 S L E V A
25 %

489489

366S L E V A
25 %

od 949od 949

od 711

S L E V A
29 %

1499,901499,90

999

S L E V A
26 %

269269

199

S L E V A
20 %

od 549,90od 549,90

od 439S L E V A
25 %

49,9049,90

37

S L E V A
10 %

595595

536

ZNÁMÉ

PRODUKTY

ZNÁMÉ

PRODUKTY

JEN 
S VĚRNOSTNÍ 

KARTOU

DE
NTÁLNÍ

pé č e

PO

DPORUJE

zd ra v í

PO

DPORUJE

zd ra v í

Furminátory
pro snadné 
vyčesávání, 
vybrané  
druhy 

až



CHYTRÁ VÝŽIVA 
PRO DLOUHÝ BÁJEČNÝ ŽIVOT

PRO PLAN®
granule pro kočky 
400 g různé druhy

DD oprejte svému miláckovi to nejlepší...

GOURMET® Gold 
konzervy pro kočky 
85 g různé druhy

CAT CHOW granule pro kočky 1,5 kg
různé druhy

ˇ ˇ

169,90

99
Kč

249,90

119
KčKč

52 %
SLEVA

Kčaž

42 %
SLEVA

od 25,90

1290 

Kč

90 
až

50 %
SLEVA

od
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4. ŘÍJNA
slavíš Mezinárodní 

den zvířat. Čičíí, tady 
máš mlsku a hračku! 

Dobře, tak se schovej do 
té krabice... Dáreček 
pořídíte s 20% sle-

vou! Více str. 2. tipy
Kočičí

Víme, co chtějí!

Pasty pro kočky GimCat
různé druhy, 50 g 

17,9017,90

13
cena za 1 ks při koupi 4 kscena za 1 ks při koupi 4 ksZDARMA

3+1

19,9019,90

10
cena za 1 ks při koupi 2 kscena za 1 ks při koupi 2 ksZDARMA

1+1
od 39,90od 39,90

od 26
cena za 1 ks při koupi 6 kscena za 1 ks při koupi 6 ksZ D A R M A

4+2

39,9039,90

33
cena za 1 ks při koupi 6 kscena za 1 ks při koupi 6 ksZDARMA

5+1

Kapsičky Brit Care Fillets
různé druhy, 85 g

Granule Wellness Core
všechny druhy, od 300 g

Kapsičky Felix 
Fantastic a Sensation, 
vybrané druhy, 100 g

Superprémiové 
krmivo  
Pro Plan
kvalitní výživa  
pro kočky,  
různé druhy,  
10 kg

Kapsičky 
Wild life 
vybrané 
druhy, 80 g

Kompletní 
krmivo
zaměřené na 
močové cesty, 
vybrané druhy, 
300 g  
nebo 1,5 kg

Kapsičky a konzervy 
Wellness Core
všechny druhy, od 79 g

Kapsičky Sheba
Selection a Delikatesse, 
vybrané druhy, 85 g

Tyčinka 
Huhubamboo 
SuperStick  
vybrané druhy, 
12 g

Teepee 
Huhubamboo
vybrané druhy, 
50 cm  

S L E V A
25 %

od 179,90od 179,90

od 134

S L E V A
20 %

od 149od 149

od 119

S L E V A
50 %

39,9039,90

19

S L E V A
28 %

od 169od 169

od 121

S L E V A
30 %

11991199

839

ZNÁMÉ

PRODUKTY

ZNÁMÉ

PRODUKTY

JEN 
S VĚRNOSTNÍ 

KARTOU

S L E V A
46 %

od 19,90od 19,90

od 12
AŽ

S L E V A
38 %

1499,901499,90

999
AŽ

Vyrobeno

v  České republic
e



Křupavé kousky 
s vlákninou
co prověří zuby.

Bojínek podporuje 
rozvoj zdravé střevní 
mikroflóry.

Bez obilovin
na dobré zažívání.

 

 

 

   
 
 

 

Přínos pro zdraví 
BÝLOŽRAVCŮ
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Nová generace Nature Nová generace NatureNová generace Nature
Chuť domova, pocit domova

	a 	 a 	 a 	a

	a 	 a 	 a 	a

a 	 a 	 a 	a

a 	 a 	 a 	a

	a 	 a 	 a 	a
		 a 	 	 	

+20%

-20%
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32

11
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EXTRA 
PORCE 

ZELENINY

Výběr té nejlepší 
zeleniny pro 
každé zvířátko.

	a 	 a 	 a 	a

	a 	 a 	 a 	a

a 	 a 	 a 	a

a 	 a 	 a 	a

	a 	 a 	 a 	a
		 a 	 	 	

+20%

-20%
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32

11
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Nature Cuni 
- pro králíky

SLEVA 10 %
balení 2,3 kg

Nature Cavia
- pro morčata

Nature Cuni Junior 
- pro králíky

Nature Degu
- pro osmáky degu

Nature Chinchilla
- pro činčily

newa.it

CELOPONORNÉ 
MINIATURNÍ AUTOMATICKÉ 
AKVARIJNÍ TOPÍTKO
Vyrobeno z extra pevného polymeru
s epoxidovou pryskyřicí, zcela nerozbitné. 
Topné tělísko je vysocé účinné 
a kompaktní s výkonem 10/20 W. 
Dodáváno s přísavkami. 
K zabránění poškození tepelným šokem
nebo použitím na sucho, je každý model
vybaven speciální termální ochranou.
Ideální pro vnitřní akvária nebo terária
s objemem od 12 do 20 l.

NEWA Therm mini K:  model s termální ochranou. V případech, kdy topítko oschne, nebo je odebráno z vody stále 
zapnuté,  tepelná pojistka jej vypnet. Po ochlazení ohřívače,  nebo po opětovném ponoření začne topítko znovu 
fungovat.
 
NEWA Therm mini PLUS:  model s termální ochranou a přednastaveným termostatem. 
V případech, kdy topítko oschne, nebo je odebráno z vody stále zapnuté,  tepelná pojistka jej vypne. Po ochlazení 
ohřívače,  nebo po opětovném ponoření začne topítko znovu fungovat. Tento model je vybaven i přesným a citlivým 
přednastaveným mikro-termostatem, který udržuje teplotu vody konstantně na 25°C ±1°C. Termostat nepotřebuje 
žádné nastavení. Je-li topítko v provozu, svítí červená kontrolka.

Použití pro:

NAVÝŠENÍ TEPLOTY VODY

MOD.

NWO
10W

+7°C
+24,5°F

+7°C
+24,5°F

+5°C
+17,5°F

+5°C
+17,5°F

+5°C
+17,5°F

+5°C
+17,5°F

+3°C
+10,5°F

+3°C
+10,5°F

Akvárium
< 10 L

Akvárium
10L-20L

NWO
20W

 

 

 

 

Akvárium
20L-30L

Akvárium
30L-40L

PLUS models

K models

Lorem ipsum



JEN 
S VĚRNOSTNÍ 

KARTOU

JEN 
S VĚRNOSTNÍ 

KARTOU

Ham Stake hračky 
a svačinky v jednom
pro hlodavce, různé druhy, 
od 8 cm

od 149od 149

od 119S L E V A
20 %

Přírodní základní 
krmivo Sera Flora
pro akvarijní ryby, 100 ml

149,90149,90

127S L E V A
15 %

Plněné pamlsky 
Gimbi
pro hlodavce, různé 
druhy, 1 ks

75,9075,90

37S L E V A
50 %

Krmivo Nutrin Darwins 
pro drobné hlodavce nebo 
morčata, 1 kg

od 99,90od 99,90

od 89S L E V A
10 %

Akvarijní písky 
Pet Center
různé druhy, 3 kg

249,90249,90

174S L E V A
30 %

Přípravky Haquoss 
D3, DM1 a DM2 
vybrané druhy, 100 ml

159,90159,90

79S L E V A
50 %

199199

S L E V A
16 % 167

Doplňkové krmivo pro 
papoušky Versele-Laga
Exotic Nuts, 750 g

289289

S L E V A
15 % 245

Doplňkové krmivo pro 
masožravé plazy Sera 
Reptimineral C  
100 ml

od 299,90od 299,90

S L E V A
20 % od 239

Výhřevné žárovky  
Zoomed Basking spot
různé druhy

od 79,90od 79,90

S L E V A
50 % od 39

Přírodní kompletní krmivo 
Haquoss Gammarus 
pro želvy, 100 ml a 1000 ml

od 69,90od 69,90

S L E V A
50 % od 35

Kompletní krmivo pro 
papoušky Pet Royal 
vybrané druhy, 800 g

39,9039,90

S L E V A
30 % 27

Černá slunečnice
doplňkové krmivo pro ptáky, 1 kg

Ptáci

Plazi

Hlodavci

Křupavé kousky 
s vlákninou
co prověří zuby.

Bojínek podporuje 
rozvoj zdravé střevní 
mikroflóry.

Bez obilovin
na dobré zažívání.

 

 

 

   
 
 

 

Přínos pro zdraví 
BÝLOŽRAVCŮ
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Nová generace Nature Nová generace NatureNová generace Nature
Chuť domova, pocit domova
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EXTRA 
PORCE 

ZELENINY

Výběr té nejlepší 
zeleniny pro 
každé zvířátko.
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Nature Cuni 
- pro králíky

SLEVA 10 %
balení 2,3 kg

Nature Cavia
- pro morčata

Nature Cuni Junior 
- pro králíky

Nature Degu
- pro osmáky degu

Nature Chinchilla
- pro činčily

newa.it

CELOPONORNÉ 
MINIATURNÍ AUTOMATICKÉ 
AKVARIJNÍ TOPÍTKO
Vyrobeno z extra pevného polymeru
s epoxidovou pryskyřicí, zcela nerozbitné. 
Topné tělísko je vysocé účinné 
a kompaktní s výkonem 10/20 W. 
Dodáváno s přísavkami. 
K zabránění poškození tepelným šokem
nebo použitím na sucho, je každý model
vybaven speciální termální ochranou.
Ideální pro vnitřní akvária nebo terária
s objemem od 12 do 20 l.

NEWA Therm mini K:  model s termální ochranou. V případech, kdy topítko oschne, nebo je odebráno z vody stále 
zapnuté,  tepelná pojistka jej vypnet. Po ochlazení ohřívače,  nebo po opětovném ponoření začne topítko znovu 
fungovat.
 
NEWA Therm mini PLUS:  model s termální ochranou a přednastaveným termostatem. 
V případech, kdy topítko oschne, nebo je odebráno z vody stále zapnuté,  tepelná pojistka jej vypne. Po ochlazení 
ohřívače,  nebo po opětovném ponoření začne topítko znovu fungovat. Tento model je vybaven i přesným a citlivým 
přednastaveným mikro-termostatem, který udržuje teplotu vody konstantně na 25°C ±1°C. Termostat nepotřebuje 
žádné nastavení. Je-li topítko v provozu, svítí červená kontrolka.

Použití pro:

NAVÝŠENÍ TEPLOTY VODY

MOD.

NWO
10W

+7°C
+24,5°F

+7°C
+24,5°F

+5°C
+17,5°F

+5°C
+17,5°F

+5°C
+17,5°F

+5°C
+17,5°F

+3°C
+10,5°F

+3°C
+10,5°F

Akvárium
< 10 L

Akvárium
10L-20L

NWO
20W

 

 

 

 

Akvárium
20L-30L

Akvárium
30L-40L

PLUS models

K models

Lorem ipsum

Ryby

JEN 
S VĚRNOSTNÍ 

KARTOU

JEN 
S VĚRNOSTNÍ 

KARTOU

4. ŘÍJNA
nebuďte chladno-

krevní a potěšte své 
terárium. Oslavte Me-
zinárodní den zvířat 
dárečkem s 20% sle-

vou! Více str. 2.

Víme, co milují!



CO JE K JEHO 
CHOVU TŘEBA?
 KLEC  - optimální rozměr je 
100 × 50 × 50 cm. Je náhradou 
za noru, ideální však je, když má 
králík výběh po celém bytě a klec 
s domečkem je jen jeho klidovou 
zónou.

 PODESTÝLKU  - nejlepší jsou 
pelety či kukuřičná nebo papíro-
vá podestýlka. Úklid stačí jednou 
za 2 až 3 dny, celkovou výměnu 
a čištění klece je pak třeba dělat 
jednou za dva týdny.

 SENO  - je nejdůležitější součás-
tí králičí stravy a králíček k němu 
musí mít přístup pořád.

 KRMIVO  – směs či granule pro 
králíky - nabízejte je králíčkovi 
dvakrát denně a držte se krmných 
dávek. Stravu lze doplnit také růz-
nými vitamínovými doplňky urče-
nými pro králíky.

 SNACKY  - tyčinky pro králíky / 
sušenky / dropsy- dodržujte pře-
depsané dávky a  nepřekrmujte 
králíčka, doplatil by na to zdravím.

 MISKU NA KRMIVO  - ideálně ta-
ková, která se snadno nepřevrátí.

 NAPÁJEČKU  – přístup k  vodě by 
měl mít králíček stále.

 DOMEČEK  - v něm najde největ-
ší klid, nerušte ho v něm.

 VĚTVE A  KOUSACÍ HRAČKY  - 
králíček potřebuje neustále obru-
šovat zoubky, vsaďte na tyčinky 
nebo hračky například ze suše-
ných plodů.

Náš tip:
Králičí klec Ferplast  
HL RABBIT 100 E
Snadno udržovatelná vzdušná 
klec s plastovým dnem bude 
oázou klidu pro vašeho králíčka. 
Rozměry: 95 × 57 × 40 cm. 
Různé barvy. 

S L E V A
31 %

1299,901299,90

896

ZAKRSLÍ KRÁLÍCI PATŘÍ K OBLÍBENÝM MAZLÍČKŮM. JSOU 
ČISTOTNÍ, A TAK JE MOŽNÉ JE CHOVAT V BYTĚ. PÉČE O NĚ 
NENÍ TAK NÁROČNÁ JAKO NAPŘÍKLAD O PSA. PŘITOM 
VÁM OPĚTUJE NÁKLONNOST A JE MOŽNÉ HO VYCHOVAT. 
UVAŽUJETE-LI O KAMARÁDOVI, KTERÝ BY HOPKAL KOLEM 
A DĚLAL VÁM RADOST, JE KRÁLÍČEK PERFEKTNÍ VOLBOU.

kamarád
Ušatý

poprvéPáníčkem

Nevíte si s výběrem pelíšku rady?
Rádi poradíme v každé prodejně Pet Center.

www.petcenter.cz

instagram.com/petcentercz

Staňte se našimi fanoušky
facebook.com/petcenter.cz

Nabídka z akčního katalogu platí do vyprodání zásob. Některé výrobky se nemusí nacházet ve všech prodejnách. Vyobrazení nabízených produktů je pouze orientační. 
Změny a chyby v tisku jsou vyhrazeny. Akční produkty můžete zakoupit také na www.petcenter.cz. 

Čtěte taky náš blog
www.blog.petcenter.cz


