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ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

7%-12% (σύμφωνα  με την πολιτική αξεσουάρ, ανάλογα με τον συνολικό περυσινό τζίρο)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

14% για απολύτως μετρητοίς κατά την παράδοση

‘Ολες οι τιμές που αναφέρονται στον κατάλογο αφορούν καθαρές αξίες των προϊόντων και δεν 

περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Ο κατάλογος εκδόθηκε απο την Petline Α.Ε. και ισχύει από 01/01/2019

Η Petline Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του χωρίς προειδοποίηση.

Petline A.E – Οδός Φίνος Φιλμ – Θέση Αγ. Θωμάς – 19004 Σπάτα Αττικής , τηλ: 210 6069800 – fax: 210 6634924
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Τραπέζι πτυσσόμενο (ξύλο σημύδας)

• Βάση από ξύλο σημύδας με ελαστική και αντιολισθηρή επίστρωση.

• Σκελετός από σωλήνες με εποξική βαφή (epoxy - coated).

• Περιλαμβάνεται ρυθμιζόμενο καθ` ύψος μπράτσο με επικάλυψη ψευδαργύρου.

• Διαστάσεις: 76 χ 46 χ 81 εκ.

Κωδ. MDG3018A   Τιμή € 123,40

• Διαστάσεις: 91 χ 61 χ 76 εκ.

Κωδ. MDG3624A   Τιμή € 138,20

• Διαστάσεις: 122 χ 61 χ 61 εκ.

Κωδ. MDG4824A   Τιμή € 153,60

Συρμάτινο ράφι για τραπέζι καλλωπισμού

Κωδ. MDG3SH   Τιμή € 9,40

	

	

Τραπέζι πτυσσόμενο (πλαστικό)

Πολύ μικρό σε βάρος (14,3 κιλά), φορητό τραπέζι.  

• ‘Αθραυστο .

• Στρογγυλεμένες γωνίες.

• Διπλό πλαστικό στρώμα επιφάνειας.

• Αντιολισθητική επιφάνεια. 

• Ενισχυμένο σύστημα στήριξης κάτω από την  πλαστική επιφάνεια που εξασφαλίζει  
 αντοχή και σταθερότητα.

• Ισχυρά πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

• Διπλώνει σε λίγα δευτερόλεπτα και όλο το σύστημα στήριξης κρύβεται μέσα στην  
 πλαστική επιφάνεια.

• Διαστάσεις: 126 x 65 x 75 εκατ.

Κωδ. 57AE030 Τιμή € 140,00 
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Τραπέζι πτυσσόμενο (MDF)

• Ελαστική αντιολισθητική ματ επιφάνεια, και βάση από MDF μεγάλης συμπύκνωσης.  

• Το ειδικά σχεδιασμένο πυραμιδοειδές σχήμα της επιφάνειας, είναι χαλαρωτικό  
 και βοηθά στη μείωση της οπτικής κόπωσης κατά τη διάρκεια των πολλών ωρών  
 εργασίας.

• Η αντιστατική επιφάνεια καθαρίζεται εύκολα από τις τρίχες. 

• Η κάλυψη της πλαϊνής επιφάνειας του τραπεζιού από PVC, προστατεύει από   
 γρατζουνιές και χτυπήματα . 

• Ανοξείδωτα σωληνωτά πόδια σχεδιασμένα ώστε να κρατούν αρκετό βάρος.   
 Προστατεύονται με λαστιχένια πέλματα ώστε να κάνουν πιο σταθερό το τραπέζι.

• Διατίθεται με ρυθμιζόμενο βραχίονα στήριξης ζώου (δύο θέσεις).

• Κλείνει εύκολα για αποθήκευση.

• Διαστάσεις: 75 x 47 x 82 εκ. Βάρος: 10,70 κιλά 

Κωδ. 57AE034S  Τιμή € 120,00 

• Διαστάσεις: 90 x 60 x 76 εκ. Βάρος: 29,3 κιλά

Κωδ. 57AE034   Τιμή € 140,00 

• Διαστάσεις: 120 x 60x 68 εκ. Βάρος: 32,6 κιλά 

Κωδ. 57AE035     Τιμή € 160,00 

	

Τραπέζι πτυσσόμενο (MDF) 

• Ξύλινο (MDF) τραπέζι (βάρος 20,10 κιλά) με πτυσσόμενα ανοξείδωτα πόδια που  
 μπορούν να ρυθμιστούν καθ’ύψος από 81 έως 93 εκατοστά (4 θέσεις ρύθμισης)

• Αντιολισθητική επιφάνεια.

• Διατίθεται με τον ανοξείδωτο βραχίονα πρόσδεσης του ζώου.

• Διαστάσεις:120 x 60 x 81 - 93 εκ.

Εύκολο σύστημα ασφάλισης και 
απασφάλισης της ρύθμισης του ύψους

Τέσσερις θέσεις ρύθμισης ύψους

Κωδ. 57AE031 Τιμή € 170,00 
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Τραπέζι υδραυλικό 

• Στρογγυλεμένες γωνίες.

• Αντιολισθητική επιφάνεια.

• Διατίθεται με σύστημα πρόσδεσης ζώου.

• Ανύψωση από 70 - 100 εκατοστά.

• Θερμοστατική βαφή στην βάση.

• Διαστάσεις: 90 x 50 x 70-100 εκ.

Κωδ. 57AE032 Τιμή € 290,00 

	

Τραπέζι επίτοιχο αναδιπλούμενο  

• Χωρίς να βγάλετε τίποτα από το ντουλάπι φύλαξης, απλώς απασφαλίστε από   
 τον τοίχο τον μοχλό στερέωσης και κατεβάστε το τραπέζι στην οριζόντια θέση  
 εργασίας.

• Το ντουλάπι φύλαξης μετατρέπεται αυτόματα σε βάση στήριξης /πόδι του τραπεζιού.

• Το κέντρο βάρους του ντουλαπιού φύλαξης λειτουργεί ως αντίβαρο κατά την  
 επιστροφή του τραπεζιού στην όρθια θέση του στον τοίχο. 

• Ετσι η κίνηση επιστροφής στον τοίχο γίνεται ομαλά .  

• Το τραπέζι αυτό είναι η ιδανική εκμετάλλευση του χώρου. Σας δίνει λύση για όταν  
 την χρειάζεστε, ενώ ταυτόχρονα σας δίνει χώρο όταν αυτός σας είναι πολύτιμος.

• Το 15 εκατοστών βάθους ντουλάπι σας προσφέρει μεγάλη σταθερότητα όταν το  
 τραπέζι είναι ανοιγμένο, και επίσης είναι ένας εύχρηστος αποθηκευτικός χώρος.

• Η βάση αυτή στήριξης, διαθέτει και ένα σύστημα ‘στοπ’ που την κλειδώνει σε   
 κάθετη θέση και την αποτρέπει από το να καταρρεύσει κατά λάθος.

• Διαστάσεις: 110 x 60 x 80 (ύψος) εκ., Βάρος: 41,40 κιλά

• Διαστάσεις επιφάνειας εργασίας όταν ανοιχτεί: 100 x 60 x 80 (ύψος) εκ.

Κωδ. 57AE033 Τιμή € 230,00 
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Τραπέζι ηλεκτρικό Ζ

• Με σύστημα (πετάλ) ηλεκτρικής ανύψωσης από 52 έως 100 εκατοστά.

• Πάχος επιφάνειας 3 εκατοστά, στρογγυλεμένες άκρες.

• Διατίθεται με το σύστημα πρόσδεσης ζώου. 

• Μπορεί να σηκώσει μέχρι και 72,6 κιλά (160lbs).

• Διαστάσεις: 90 x 60 x 52 - 100 εκ., Βάρος: 29,5 κιλά, (χρώμα λευκό) 

Κωδ. 57AE036  Τιμή € 370,00 

• Διαστάσεις: 120 x 60 x 52 - 100 ε., Βάρος: 32,5 κιλά, (χρώμα λευκό)  

Κωδ. 57AE037 Τιμή € 390,00 

• Διαστάσεις: 120 x 60 x 52 - 100 εκ., Βάρος: 32,5 κιλά, (χρώμα μπλέ)

Κωδ. 57AE038  Τιμή € 390,00 

	

	 	

Τραπέζι ηλεκτρικό πτυσσόμενο

  • Ρυθμιζόμενο ύψος από 22cm έως 1 μ. , με ηλεκτρικό   

   μηχανισμό, του οποίου το control βρίσκεται πάνω στο   

   τραπέζι .

	

  • Εύκολο στην μεταφορά καθώς διαθέτει ειδικό χερούλι.

	

 

  • Διαθέτει φρένο για τις ρόδες .

	

	

 • Κατεβαίνει μέχρι τα 22cm.

  

• Περιλαμβάνεται ο βραχίονας στήριξης.

• Ζυγίζει μόνο 34 κιλά.

• Διαστάσεις επιφανείας: 120 x 60 εκ.

Κωδ. 57AE044  Τιμή € 423,00 
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Τραπέζι ηλεκτρικό

• Με σύστημα (πετάλ) ηλεκτρικής ανύψωσης από 65,5 έως 106 εκατοστά.

• Η επιφάνεια μπαίνει μέσα σε σταθερό μεταλλικό πλαίσιο.
 Είναι αποσπώμενη ώστε να βγαίνει και να καθαρίζεται. 
 Εχει τελείωμα από ανθεκτικό PVC, ώστε να προστατεύεται από γρατζουνιές και  
 γδαρσίματα.

• Διατίθεται με το σύστημα πρόσδεσης ζώου. 

• Χρώμα ασημί. 

• Βάρος 49,2 κιλά. 

• Διαστάσεις: 126 x 65 x 65,5 - 106 εκ.

Κωδ. 57ΑΕ039  Τιμή € 520,00 

Τραπέζι ηλεκτρικό

• Με σύστημα (ποδοκίνητο/πετάλ) ηλεκτρικής ανύψωσης από 25 έως 95 εκατοστά

• Η επιφάνεια μπαίνει μέσα σε σταθερό μεταλλικό πλαίσιο.  
 Είναι αποσπώμενη ώστε να βγαίνει και να καθαρίζεται. ‘Εχει τελείωμα από   
 ανθεκτικό PVC, ώστε να προστατεύεται από γρατζουνιές και γδαρσίματα.

• Διατίθεται με τον βραχίονα πρόσδεσης ζώου. 

• Μέγιστο βάρος φόρτωσης 136 κιλά (300lbs).

• Ρυθμιζόμενα πόδια.

• Χρώμα: βάση λευκή, επιφάνεια μαύρη.

• Βάρος 64 κιλά. 

• Διαστάσεις: 126 x 65 x 65,5 - 95 εκ.

Κωδ. 57ΑΕ040   Τιμή € 670,00 
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Τραπέζι ηλεκτρικό

• Με σύστημα (ποδοκίνητο/πετάλ) ηλεκτρικής ανύψωσης από 27 έως 163 εκατοστά.

• Η επιφάνεια μπαίνει μέσα σε σταθερό μεταλλικό πλαίσιο.
 Είναι αποσπώμενη ώστε να βγαίνει και να καθαρίζεται. Έχει τελείωμα από   
 ανθεκτικό PVC, ώστε να προστατεύεται από γρατζουνιές και γδαρσίματα.

• Διατίθεται με το σύστημα πρόσδεσης ζώου. 

• Μέγιστο βάρος φόρτωσης 127 κιλά (280lbs).

• Χρώμα γκρί.

• Βάρος 64 κιλά.

• Διαστάσεις: 125 x 66 x 27 - 163 εκ.

Κωδ. 57ΑΕ042      Τιμή € 740,00 

Τραπέζι ηλεκτρικό με περιστρεφόμενο κύκλο

• Με σύστημα (ποδοκίνητο/πετάλ) ηλεκτρικής ανύψωσης από 36 έως 108 εκατοστά.

• Η επιφάνεια εργασίας διαθέτει στο ένα άκρο της περιστρεφόμενο (360 μοιρών)   

 κύκλο, ώστε εύκολα να έχετε μπροστά σας το σημείο του ζώου που δουλεύετε. 

• Διαθέτει ενσωματωμένη μπρίζα στο πλάι του τραπεζιού.  

• Διατίθεται με το σύστημα πρόσδεσης ζώου. 

• Μέγιστο βάρος φόρτωσης 159 κιλά (350lbs).

• Ρυθμιζόμενα πόδια. 

• Χρώμα: βάση λευκή, επιφάνεια μαύρη.

• Βάρος 62 κιλά.

• Διαστάσεις: 120 x 60 x 36 - 108 εκ.

Κωδ. 57ΑΕ041       Τιμή € 810,00 
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Τραπέζι ηλεκτρικό με πρίζα & συρτάρι

Με σύστημα (ποδοκίνητο/πετάλ) ηλεκτρικής ανύψωσης από 25 έως 100 
εκατοστά.

 

Διαθέτει : 
 

 • Ηλεκτρικές μπρίζες. ‘Εχετε κοντά σας παροχή  ρεύματος για  
   τα ηλεκτρικά εργαλεία  σας.
 

 
 • Mηχανισμό για προστασία από αλλαγή της τάσης.
 

 

 • Θύρα USB.
 

 
 • Συρτάρι για τα εργαλεία σας.
 

 • Εξι ανοξείδωτα άγκριστρα για τα εργαλεία σας.

Περιλαμβάνει επίσης το εικονιζόμενο το σύστημα πρόσδεσης σε σχήμα Π.

• Διαστάσεις: 124 x 65 x 66 - 25 - 100 εκ.

Κωδ. 57AE043   Τιμή € 560,00 
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Ιμάντας συγκράτησης για την πρόσδεση του εμπρός μέρους του ζώου

• Προσαρμόζεται στο λαιμό του ζώου (περιλαίμιο) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με  
 κάθε σύστημα πρόσδεσης. Κόβεται εύκολα, στο επιθυμητό μήκος. 

• Ασφαλές κούμπωμα με clip. 

• Άνετο και μαλακό, ευχάριστα ανεκτό από το ζώο.

• Διατίθεται σε μήκος 2,5m. 

Κωδ. 573024  Τιμή € 8,65

Ιμάντας συγκράτησης για την πρόσδεση του πίσω μέρους του ζώου 

• Προσαρμόζεται στη ράχη και στα πίσω πόδια του ζώου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί  
 με κάθε σύστημα πρόσδεσης. Κόβεται εύκολα, στο επιθυμητό μήκος. 

• Ασφαλές κούμπωμα με clip. 

• Άνετο και μαλακό, ευχάριστα ανεκτό από το ζώο.

• Διατίθεται σε μήκος 2,5m.

Κωδ. 573025  Τιμή € 10,10

Θήκη κοπτικών και χτενών

• Θήκη 8 θέσεων απο plexy glass που βιδώνει πάνω στο τραπέζι ή στον τοίχο.

• Διατίθεται χωρίς τις βίδες στήριξης.

Κωδ. 57ΤΑ090  Τιμή € 39,40

Θήκη ψαλιδιών και βουρτσών

• Θήκη 8 θέσεων απο plexy glass που βιδώνει πάνω στο τραπέζι ή στον τοίχο.

• Διατίθεται χωρίς τις βίδες στήριξης.

Κωδ. 57ΤΑ091  Τιμή € 39,40

Αξεσουάρ τραπεζιών 

Κάλυμμα τραπεζιού grooming Aeolus

• Ο ιδανικός τρόπος για την προστασία και την διατήρηση της επιφάνειας του   
 τραπεζιού.

• Tρία στρώματα.

• Μαλακή επιφάνεια.

• Μεσαία επιφάνεια - σφουγγάρι απορρόφησης νερού.

• Κάτω επιφάνεια - προστασία από νερό. 

• Καθαρίζεται εύκολα στο πλυντήριο ή με στεγνό καθάρισμα. 

Κωδ. 57AE050  Τιμή € 32,00
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Συνθετική σταθερή μπανιέρα  - Για μικρόσωμες και μεσαίες φυλές

• Εξωτερικές διαστάσεις: 135 x 73 εκ. και το βάθος της 50 εκ.

• Eσωτερικές διαστάσεις:125 x 65 εκ. και το βάθος της 41 εκ. 

• Διατίθεται σε μπλε χρώμα.

• Κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο (ανθεκτικό, συνθετικό υλικό). 

• Τα πόδια της έχουν δυνατότητα σταθεροποίησης σε 4 θέσεις, που απέχουν ανά 5 cm μεταξύ  
 τους, με αποτέλεσμα το ύψος της να μπορεί να μεταβληθεί σε 87, 92, 97 και 102 cm από το  
 έδαφος. Όταν η μπανιέρα βρεθεί στο χαμηλότερο σημείο της, η απόστασή της από το έδαφος  
 είναι 46 cm. 

• Έχει πλαϊνή πόρτα που διευκολύνει την είσοδο και έξοδο του ζώου κι ανοξείδωτο,   
 ρυθμιζόμενο διπλό βραχίονα, με δύο λουράκια συγκράτησης του ζώου.

• Ο βυθός της έχει καλυφθεί από ειδική, αντιολισθητική επίστρωση. 

• Διατίθεται με σύστημα αποχέτευσης που αποτελείται από σιφώνι και πλήρως εύκαμπτο  
 σωλήνα εκκένωσης από PVC (διαμέτρου 40mm και μήκους 1.30 m).

• Συνοδεύεται από 4 ανοξείδωτα στηρίγματα, τα οποία βιδώνονται στο δάπεδο,   
 εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα.

Δυνατότητα 
σταθεροποίησης

σε 4 θέσεις.

Πλαϊνή πόρτα που 
διευκολύνει την 

είσοδο και έξοδο του 
ζώου.

Βυθός με ειδική,
μη ολισθηρή 
επίστρωση.

4 ανοξείδωτα 
στηρίγματα
δαπέδου.

Κωδ. 573102   Τιμή € 1.229,00
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Ανοξείδωτη μπανιέρα ηλεκτρική  

• Από ανοξείδωτο ατσάλι ποιότητας SUS304.

• Με αδιάβροχο σύστημα (ποδοκίνητο/πετάλ) ηλεκτρικής ανύψωσης από 103 έως  
 173 εκατοστά. 

• Αναδιπλούμενες πλαϊνες επιφάνειες.  

• Διατίθεται με εύκαμπτο αωλήνα απορροής, σχάρα σιφωνιού συλλογής τριχών,   
 δύο πλαστικά πατώματα, και μία βάση ανύψωσης μικρόσωμων φυλών.

• Διαστάσεις: 125 x 65 x 103-173 εκ.

Κωδ. 57ΑΕ071    Τιμή € 1.050,00

Ανοξείδωτη μπανιέρα ηλεκτρική με συρόμενη πόρτα  

• Από ανοξείδωτο ατσάλι ποιότητας SUS304.

• Με αδιάβροχο σύστημα (ποδοκίνητο/πετάλ) ηλεκτρικής ανύψωσης. 

• Συρόμενη πόρτα.

• Το ύψος της πόρτας μπορεί να ανυψωθεί από 25,4 έως 101,6 εκατοστά.

• Αναδιπλούμενες πλαϊνες επιφάνειες.  

• Διατίθεται με εύκαμπτο αωλήνα απορροής, σχάρα σιφωνιού συλλογής τριχών,   
 δύο πλαστικά πατώματα, και μία βάση ανύψωσης μικρόσωμων φυλών.

• Διαστάσεις: 127 x 67 x 106 εκ.

Κωδ. 57ΑΕ070    Τιμή € 1.490,00

	

	 	 	

	

	

Κιτ καθαρισμού για είδη από ανοξείδωτο ατσάλι 

• ‘Οπως όλα τα μέταλλα, έτσι και το ανοξείδωτο ατσάλι μπορεί να παρουσιάσει   
 διαβρώσεις, έστω και μικρές, κυρίως κάποια σκασίματα. Μεταλλική σκόνη   
 παρουσιάζεται τυχαία κι οφείλεται σε σκουριά που εμφανίζεται σε    
 βρεγμένη επιφάνεια (που δεν έχει στεγνώσει καλά μετά από την χρήση),   
 ιδιαίτερα σε περιοχές που το νερό δικτύου είναι πολύ σκληρό ή υφάλμυρο.   
 Ειδικά φύλλα λείανσης έχουν την δυνατότητα να εξαλείψουν τέτοιες αλλοιώσεις. 

• Το προσφερόμενο κιτ καθαρισμού ανοξείδωτων μπανιέρων αποτελείται από   
 ένα φύλλο λείανσης διαστάσεων 115 x 150mm και ένα ειδικό μαλακό πανάκι  
 καθαρισμού.º

Κωδ. 57313CLEAN    Τιμή € 8,50
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Oster Hydrosurge® Bathpro™ 5.1

Επαγγελματικό σύστημα λουσίματος (με υδρομασάζ) για κατοικίδια | Bathing system – wall mounted 

Δε χρησιμοποιεί καθόλου ηλεκτρικό ρεύμα. Δουλεύει με την εφαρμογή της τεχνολογίας 
InjectAir™ Technology, διεθνώς κατοχυρωμένης από την Oster, χρησιμοποιώντας ένα 
ενσωματωμένο σύστημα πίεσης νερού. Η μονάδα προωθεί αυτόματα το σαμπουάν προς 
το νερό και με τη βοήθεια του αέρα τα αναμιγνύει, παράγοντας αφρώδες μίγμα το οποίο 
αποτελείται από φρέσκο σαμπουάν, νερό και καθαρό αέρα. Το μίγμα προωθείται προς   
εφαρμογή στο τρίχωμα του κατοικιδίου όπου και εισχωρεί εύκολα, βαθιά στο δέρμα 
του. Με τη μοναδικά συνδυασμένη δράση του τόσο στο τρίχωμα όσο και στο δέρμα του, 
το απαλάσσει από λιπαρότητα, βρωμιές, νεκρά κύτταρα, πιτυρίδα και πεσμένο τρίχωμα. 
Μειώνει στο ελάχιστο την ανάγκη χρήσης  καθαριστικού γαντιού κι ειδικού αφρού σε
σπρέϋ, προϊόντα που όταν χρησιμοποιούνται συνδυαστικά, φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα 
αλλά με πολύ μεγαλύτερο κόπο. Ουσιαστικά, το Oster  Hydrosurge® Bathpro™ 5.1 δεν 
είναι μία απλή συσκευή εφαρμογής σαμπουάν αλλά ένα καινοτόμο τεχνολογικό εύρημα 
που χορηγώντας το τελικό προϊόν βαθιά στο τρίχωμα, μεταφέρει στο δέρμα του ζώου το 
απαραίτητο οξυγόνο, αφήνοντας τελικά το ζώο καθαρότερο κι υγιέστερο.

Πλεονεκτήματα από τη χρήση του

• Μειώνει έως και 70% το χρόνο και τον κόπο του groomer.

• Μειώνει ως και 50% την κατανάλωση σαμπουάν (*).

• Μειώνεται η χειρονακτική εργασία του groomer και περιορίζονται σημαντικά οι   
 ερεθισμοί στο δέρμα του (οι προερχόμενοι από το παραδοσιακό πλύσιμο).

• Χάρη στην ειδική τεχνολογία “InjectAir™ Technology” που διαθέτει, απελευθερώνεται  
 οξυγόνο απευθείας στο δέρμα και εξασφαλίζει βαθύτερο καθαρισμό.

• Το μοναδικό ακροφύσιό του, λόγω της πίεσης με την οποία εκτοξεύει το νερό,   
 «προκαλεί» ένα είδος μασάζ, πράγμα που λατρεύουν τα ζώα.

• Η βαθιά, συνδυασμένη δράση του, μηδενίζει την ανάγκη του τριψίματος με το χέρι.

• Μέσω του ενσωματωμένου συστήματος ελεγχόμενης ροής, παρέχει αυτόματα   
 τη σωστή ποσότητα σαμπουάν, καταργώντας την ανάγκη δοσομετρικής χορήγησης κι   
 ανάμειξης.

(*) Εγγυημένα, με τη χρήση των σαμπουάν της Oster που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για 
χρήση με το Oster Hydrosurge® Bathpro™ 5.1 ώστε σε συνδυασμό με την ύπαρξη του 
ενσωματωμένου συστήματος ελεγχόμενης ροής, παρέχουν αυτόματα τη σωστή ποσότητα 
σαμπουάν, καταργώντας την ανάγκη δοσομετρικής χορήγησης κι ανάμειξης. 

Κωδ. 57200 Τιμή € 772,50

Στην τιμή περιλαμβάνονται τέσσερα (4) προϊόντα καλλωπισμού της Oster, τα οποία 
έχουν σχεδιαστεί για χρήση με το Oster Hydrosurge® Bathpro™ 5.1. 

• All Purpose Clean & Fresh Shampoο. 

• Colour Enhancing Shampoo (Cherry Blossom Scent). 

• Hypo Allergenic Unscent Shampoo. 

• Apple Oatmeal Conditioner.
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Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Σύστημα εκτόξευσης - WATER  SPRAY ΝΟOΖLE

• Διαθέτει οκτώ διαφορετικές ρυθμίσεις  για την εκτόξευση νερού. 

• Σωλήνας μήκους 50 εκατοστών. 

Κωδ. 57ΑΕ094    Τιμή € 14,40  
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Τροχήλατο stand 

Κωδ. 57AE012 Τιμή € 85,00 

Blaster Cyclone 

• Μέγιστη ισχύς: 1800W

• Ισχύς θερμότητας: 600W

• Μέγιστη ταχύτητα:  60m/s

• Δύναμη αέρα: 605g

• Μέγιστη θερμοκρασία: 52°C

• Θόρυβος: 83dbA

• Βάρος: 4.3kg

• Διατίθεται με δύο ακροφύσια: ‘Ενα στρογγυλό και ένα στενό.

• Σωλήνας διαμέτρου 52mm. 

Κωδ. 57AE001 Τιμή € 130,00  

	

	

	

Αξεσουάρ για Blaster Cyclone

Βάση επίτοιχη CYCLONE 

Κωδ. 57AE011 Τιμή € 45,00  
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Αξεσουάρ για Blaster και Σεσουάρ - Blaster Aeolus

Σταντ για blaster και Σεσουάρ - Blaster Aeolus 

Κωδ. 57AE012 Τιμή € € 85,00  

Blaster Monster 

• Μέγιστη ισχύς: 2800W

• Ισχύς θερμότητας: 600W

• Μέγιστη ταχύτητα:  90m/s

• Ισχύς αέρα: 895g

• Μέγιστη θερμοκρασία: 52°C

• Θόρυβος: 86dbA

• Βάρος: 4.75kg

• Διατίθεται με δύο ακροφύσια: ‘Ενα στρογγυλό και ένα στενό.

Κωδ. 57AE002 Τιμή € 190,00  

Σεσουάρ - Blaster Αeolus  

• Μέγιστη ισχύς: 1800W (Heat power 600W)

• Μέγιστη ταχύτητα:  60m/s

• Δύναμη αέρα: 605g

• Μέγιστη θερμοκρασία: 52°C

• Θόρυβος: 83dbA

• Βάρος: 4,3 kg

• Διατίθεται με δύο σωλήνες. ‘Ενα σταθερό για εφαρμογή στο σεσουάρ και έναν (με  
 δύο ακροφύσια – στρογγυλό και στενό) για εφαρμογή στο blaster. 

• Χρησιμοποιείται ως σεσουάρ, στεγνωτήρας και συσκευή μασάζ με αέρα. 

• Διαθέτει τέσσερα ποδαράκια στήριξης σε τραπέζι ή σε δάπεδο. Αν θέλετε υπάρχει  
 ξεχωριστό επιπλέον τροχήλατο σταντ στήριξης. 

• Διαστάσεις: 48.5 χ 16 χ 21 εκ.

Κωδ. 57AE005 Τιμή € 165,00  
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Σεσουάρ Χειρός Aeolus 

• 3 ρυθμίσεις ζεστού αέρα.

• 2 ρυθμίσεις ταχύτητας. 

• Αποσπώμενο καπάκι συγκέντρωσης αέρα.

• Διαθέτει δύο καπάκια - φίλτρα για το πίσω μέρος.

Κωδ. 57AE003 Τιμή € 60,00   

Αξεσουάρ για Σεσουάρ Χειρός Aeolus 

Βάση στήριξης σεσουάρ χειρός 

Κωδ. 57AE010 Τιμή € 50,00   
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Σεσουάρ με σταντ AEOLUS 

• Διαθέτει Ιαπωνικό βαρέως τύπου 1 HP ανεμιστήρα, αερόψυκτο κινητήρα χωρίς  
 ψήκτρες, αξιόπιστο θερμαντήρα και  ρυθμιστή αέρα. 

• Μέγιστη ταχύτητα: 38 m/s

• Θερμοκρασία: 25-75°C

• Βάρος: 12 kg

• Με αφαιρούμενο φίλτρο για εύκολο καθάρισμα.   

• Το ακροφύσιο γυρίζει 360 μοίρες και στρέφεται πολύ εύκολα προς όποια   
 κατεύθυνση θέλετε.

• Διαθέτει ρυθμιστή αέρα και θερμοκρασίας ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε  
 όλες τις ράτσες. 

• Ειδικές εσωτερικές βούρτσες τουρμαλίνης παράγουν αρνητικά ιόντα, τα οποία  
 επιδρούν στην εσωτερική υγρασία της επιδερμίδας και βοηθούν για την  εύκολη  
 περιποίηση των σγουρών τριχωμάτων. Τα αρνητικά ιόντα επιδρούν επίσης στην  
 καθαρότητα του αέρα και του περιβάλλοντος.

• Διαθέτει τροχήλατο σταντ. 

• Σε λευκό χρώμα.

Κωδ. 57AE004 Τιμή € 490,00   

Σεσουάρ με σταντ AEOLUS και ιονισμό 

• Διαθέτει Ιαπωνικό βαρέως τύπου 1 HP ανεμιστήρα, αερόψυκτο κινητήρα χωρίς  
 ψήκτρες, αξιόπιστο θερμαντήρα και  ρυθμιστή αέρα.

• Μέγιστη ταχύτητα: 38m/s

• Θερμοκρασία: 25-75°C

• Βάρος: 12 kg

• Με αφαιρούμενο φίλτρο για εύκολο καθάρισμα.   

• Το ακροφύσιο γυρίζει 360 μοίρες και εύκολα στρέφεται προς όποια
 κατεύθυνση θέλετε. 

• Διαθέτει ρυθμιστή αέρα και θερμοκρασίας ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε  
 όλες τις ράτσες. 

• Ειδικές εσωτερικές βούρτσες τουρμαλίνης παράγουν αρνητικά ιόντα τα οποία  
 επιδρούν στην εσωτερική υγρασία της επιδερμίδας , και στην εύκολη περιποίηση  
 των σγουρών τριχωμάτων. Τα αρνητικά ιόντα επιδρούν επίσης στην καθαρότητα  
 του αέρα και του περιβάλλοντος.

• Η εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση αρνητικών ιόντων (8 εκατομμύρια / cm3)   

 επιδρά θετικά στην ενυδάτωση και το ίσιωμα της τρίχας. 

• Διαθέτει τροχήλατο σταντ. 

• Σε λευκό ή ροζ χρώμα.

Κωδ. 57AE006 Τιμή € 520,00   
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Ανεμιστήρας - Στεγνωτήρας κλουβιού

• Συνδυασμός ανεμιστήρα και θέρμανσης για επαγγελματική χρήση. Χρημοποιείται  
 για να ζεσταίνει γρήγορα έναν χώρο ή για να  τον αερίσει σωστά. Αφαιρόντας  
 το σύστημα στήριξής του μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα κλουβί μεταφοράς.   
 Με την βοήθεια των οπών του κλουβιού δημιουργείται ένα ρεύμα ξηρού αέρα που  
 λειτουργεί σαν στεγνωτήρας.

• Διπλή αντίσταση (2Χ1500Watts)

• Συνολική ισχύς: 3200Watts 

• Ρεύμα δικτύου πόλης: 220/240V - 50 Hz

Κωδ. 571191 Τιμή € 516,00   
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Μεταλλικοί κλωβοί φύλαξης των κατοικιδίων μετά τον καλλωπισμό τους

Πτυσσόμενο κλουβί με 1 συρόμενη πόρτα 
• Ηλεκτροστατική βαφή (electro - coated).
• Περιέχει συρμάτινο διαχωριστικό.
• Με πλαστικό, πρόσθετο, πάτωμα & πλαστικές χειρολαβές.
• Εύκολο καθάρισμα.

• Διαστάσεις: 65 χ 48 χ 53 εκ.

Κωδ. MD1924 Τιμή € 36,75

• Διαστάσεις: 79 χ 55 χ 60 εκ.

Κωδ. MD1930 Τιμή € 45,65

• Διαστάσεις: 94 χ 64 χ 48 εκ.

Κωδ. MD1936 Τιμή € 65,00

• Διαστάσεις: 109 χ 74 χ 77 εκ.

Κωδ. MD1942 Τιμή € 84,65

• Διαστάσεις: 124 χ 77 χ 82 εκ.

Κωδ. MD1948 Τιμή € 96,40

Πτυσσόμενο κλουβί μεταφοράς, με 3 (αφαιρούμενες) πόρτες 
(εμπρός, πίσω & πλάϊ)
• Ηλεκτροστατική βαφή (epoxy powder – coated).
• Σύρτες ασφαλείας.
• Περιέχεται συρμάτινο διαχωριστικό. 
• Με πλαστικό, πρόσθετο, πάτωμα με ελαστική επίστρωση για προστασία των πατουσών.
• Εύκολο καθάρισμα.

• Διαστάσεις: 64 χ 47 χ 53 εκ.

Κωδ. MD724UP Τιμή € 42,30

• Διαστάσεις: 79 χ 55 χ 61 εκ.

Κωδ. MD730UP Τιμή € 53,80

• Διαστάσεις: 94 χ 62 χ 71 εκ.

Κωδ. MD736UP Τιμή € 74,10

• Διαστάσεις: 110 χ 72 χ 80 εκ.

Κωδ. MD742UP Τιμή € 100,60

• Διαστάσεις: 124 χ 76 χ 89 εκ.

Κωδ. MD748UP Τιμή € 114,10

Πτυσσόμενο κλουβί με 1 πόρτα 
• Ηλεκτροστατική βαφή (electro - coated).
• Περιέχει συρμάτινο διαχωριστικό.
• Με πλαστικό, πρόσθετο, πάτωμα & πλαστικές χειρολαβές.
• Εύκολο καθάρισμα.

• Διαστάσεις: 61 x 46 x 48 cm, Χρώμα: Μπλε

Κωδ. MD1524BL Τιμή € 28,00

• Διαστάσεις: 61 x 46 x 48 cm, Χρώμα: Ροζ

Κωδ. MD1524PK Τιμή € 28,00
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Μεταλλικοί κλωβοί φύλαξης των κατοικιδίων μετά τον καλλωπισμό τους

Πτυσσόμενο κλουβί για μεγάλα σκυλιά, με 2 πόρτες (εμπρός & πλάϊ)
• Ηλεκτροστατική βαφή (epoxy powder - coated).

• Σύρτες ασφαλείας.

• Με πλαστικό, πρόσθετο, πάτωμα με ελαστική επίστρωση για προστασία των   
 πατουσών & πλαστικές χειρολαβές.

• Εύκολο καθάρισμα.

• Διαστάσεις: 1,37 x 0,94 x 1,14 m

Κωδ. MDSL54DD Τιμή € 133,90

Πτυσσόμενο κλουβί μεταφοράς, με 2  πόρτες (εμπρός & πλάϊ) με 
ασφάλεια κλειδώματος MaxLock System.
• Εύκολη μπροστινή και πλαϊνή πρόσβαση.

• Στήνεται και ξεστήνεται εύκολα σε δευτερόλεπτα.

• Περιέχεται συρμάτινο διαχωριστικό. 

• Με πλαστικό, πρόσθετο, πάτωμα και πλαστικές χειρολαβές.

• Εύκολο καθάρισμα.

• Διαστάσεις: 46 χ 30 χ 36 εκ.

Κωδ. MD418DD Τιμή € 20,00

• Διαστάσεις: 56 χ 33 χ 41 εκ.

Κωδ. MD422DD Τιμή € 26,20

• Διαστάσεις: 61 χ 46 χ 48 εκ.

Κωδ. MD424DD Τιμή € 32,50

• Διαστάσεις: 76 χ 48 χ 53 εκ.

Κωδ. MD430DD Τιμή € 41,00

• Διαστάσεις: 91 χ 58 χ 64 εκ.

Κωδ. MD436DD Τιμή € 56,00

• Διαστάσεις: 107 χ 71 χ 76 εκ.

Κωδ. MD442DD Τιμή € 77,00

• Διαστάσεις: 122 χ 76 χ 84 εκ.

Κωδ. MD448DD Τιμή € 91,00

Inox Μπωλάκια για κλωβούς φύλαξης

• Μοναδικά ανοξείδωτα μπωλάκια.

• Με ειδική πατέντα για να μένουν σταθερά στην θέση τους στα κλουβιά και   
 παράλληλα να μπορούν εύκολα να βγουν από τη βάση τους για να καθαριστούν. 

300 ml Κωδ. MD40-10 Τιμή € 3,65

590 ml Κωδ. MD40-20 Τιμή € 4,25

950 ml Κωδ. MD41 Τιμή € 4,50

1890 ml Κωδ. MD42 Τιμή € 7,00
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Oster GOLDEN A5 Clipper

Ενσύρματη επαγγελματική κουρευτική μηχανή, πολύ ανθεκτική, με εξαιρετική απόδοση.

 Και τα δύο μοντέλα 

 • Δέχονται αποσπώμενα κοπτικά.

 • Εχουν ενσωματωμένο φίλτρο που προστατεύει απο την θερμότητα.

 • Εχουν επιπλέον αερισμό στο πίσω μέρος της μηχανής.

 • Εχουν μοτέρ ισχύος 35 Watt.

 • Εχουν καλώδιο μήκους 3,7 μέτρα.

Mε μία ταχύτητα, 2100 στροφές ανά λεπτό, απόδοση ικανή για το κυρίως κούρεμα του 
σώματος, των άκρων και των αυτιών του σκύλου. 

Κωδ. 57000 Τιμή €175,50

Με δύο ταχύτητες, 2100 στροφές ανά λεπτό στην «αργή» ταχύτητα και 3000 στροφές 
ανά λεπτό στη «γρήγορη» ταχύτητα.

Κωδ. 57001 Τιμή €197.30

	

	

Oster Comfort A6 

Ενσύρματη επαγγελματική κουρευτική μηχανή με 3 ταχύτητες

• Βαρέως τύπου. 

• Αθόρυβος κινητήρας.

• Υψηλή αποτελεσματικότητα- πατενταρισμένο σύστημα κίνησης.

• 3 ταχύτητες (3.100/3.600/4.100 στροφές ανά λεπτό).

• Εργονομική λαβή. 

• Ενσωματωμένοι μονωτήρες δόνησης γύρω απο το μοτέρ.

• Καλώδιου μήκους 3,66 μέτρων.

• Συμβατή με όλες τις αποσπώμενες λεπίδες Oster A5.

Κωδ. 57030 Τιμή € 236,50
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Oster POWER PRO ULTRA 

Ασύρματη, επαναφορτιζόμενη επαγγελματική κουρευτική μηχανή, με αποσπώμενα κοπτικά

• Υψηλής ταχύτητας, ασύρματη επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή, με ισχυρό,  
 περιστροφικό κινητήρα (μοτέρ), η απόδοση του οποίου φτάνει τις 3.300 στροφές το  
 λεπτό. 

• Ελαφριά μηχανή εργονομικά σχεδιασμένη, με μαλακή, αντιολισθητική λαβή για  
 μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο κράτημα.

• Συμβατή με τις λεπίδες που χρησιμοποιούνται και στις Oster GOLDEN A5.

• Διαθέτει μπαταρία Ni-MH, που επαναφορτίζεται σε 20 μόνο λεπτά και εξασφαλίζει  
 συνεχή λειτουργία διάρκειας 60 λεπτών (για μεγαλύτερη ασφάλεια του   
 χρήστη, προτείνεται η αγορά δύο μπαταριών - Κωδ. 570042, Τιμή € 92,30 - ώστε  
 να εξασφαλίζεται συνεχής (non-stop) λειτουργία της).

• Διατίθεται σε ανθεκτικό βαλιτσάκι μεταφοράς, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. 

• Περιλαμβάνεται βάση φόρτισης της μπαταρίας Ni-MH.

Κωδ. 57004 Τιμή € 317,10

Oster ARTISAN 

Επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική μηχανή Artisan με δύο κοπτικά τιτανίου 

• Ισχυρή, αποδίδει περίπου 6000 στροφές το λεπτό.

• Μεγάλης διάρκειας μπαταρία Ni-MH παρέχει συνεχή λειτουργία πάνω από μία ώρα  
 σε πλήρη φόρτιση.

• Περιλαμβάνει 2 ανοξείδωτα κοπτικά, εύκολα στην τοποθέτησή τους, που αντέχουν  
 σε διαβρώσεις: Cutting T- Blade: Ιδανικό για λεπτομερή καλλωπισμό, Narrow  
 Micro Blade: Ιδανικό για καλλωπισμό στον λαιμό και ξύρισμα στις  περιοχές που  
 πρόκειται να εμβολιαστεί ή χειρουργηθεί το ζώο.

• Περιλαμβάνει 5 πλαστικές πρόσθετες χτένες μεγέθους 1,5 έως 12mm.

• Επαναστατική λειτουργία, είτε με καλώδιο, είτε χωρίς, επιμηκύνει το χρόνο   
 λειτουργίας. Περιέχει φορτιστή ακριβείας με αντιολισθητικό δάπεδο.

• Η αντιολισθητική λαβή (εργονομικού σχήματος), εξασφαλίζει ελάχιστη κόπωση στο  
 χέρι και τον καρπό του χρήστη.

Κωδ. 57159 Τιμή € 82,60
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Oster T-Finisher Trimmer

Ενσύρματη ηλεκτρική κουρευτική μηχανή. 

• Πολύ ψιλό και με εξαιρετική ακρίβεια κούρεμα, από μια μηχανή με πολύ καλή  
 ποιότητα και μεγάλη αντοχή.

• Κίνηση μέσω του νέου περιστροφικού μοτέρ της Oster, που εξασφαλίζει αθόρυβη  
 λειτουργία αλλά ταυτόχρονα με ισχύ διπλάσια από τις κοινές μηχανές που   
 κινούνται από ηλεκτρομαγνητικά μοτέρ. Ανθεκτική στη σκληρή και συνεχή χρήση,  
 μπορεί άνετα να αποτελέσει μέρος του επαγγελματικού εξοπλισμού ενός groomer. 

• Στην αρχική συσκευασία περιλαμβάνεται ένα κοπτικό wide T-blade μεγέθους 000,  
 ιδανικό για κούρεμα περιοχών στις οποίες απαιτείται λεπτοδουλειά, δηλαδή γύρω  
 από τα αυτιά και το λαιμό και γενικότερα στην περιοχή του προσώπου. 

• Το κόκκινο σώμα της, της δίνει προσωπικό style ενώ το μεταλλικό δακτυλίδι στο  
 άκρο της, επιτρέπει το ασφαλές κρέμασμά της μέχρι την επόμενη χρήση της.

• Διατίθεται με δύο σχάρες που προσαρμόζονται πάνω από το κοπτικό της, μία #4 (0.5  
 inch/12.5 mm) και μία #6 (0.75 inch/18.9 mm)

Κωδ. 56999 Τιμή € 97,00

ANDIS trimmer

Ασύρματη κουρευτική μηχανή για λεπτομέρειες γύρω απο τα μάτια, την μουσούδα, τα αυτιά και για ελαφρύ 
καλλωπισμό

• Εύκολη στην χρήση λόγω του μικρού της βάρους.

• Η απουσία καλωδίου και ο μικρός της όγκος την καθιστούν ιδανική 
 για τα δύσκολα σημεία (μάτια - μουσούδα - αυτιά - πατούσες).

• Μη αποσπώμενο κοπτικό. 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού καθώς λειτουργεί με δύο μπαταρίες ΑΑ.
 (οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στην συσκευασία).

Κωδ. 57AN22965 Τιμή € 25,00
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ANDIS Vet Trimmer

Επαναφορτιζόμενη ασύρματη κουρευτική μηχανή με 40άρι χειρουργικό αποσπώμενο κοπτικό. 

• Αθόρυβη στην χρήση της.

• Ισχύς 5W

• Περιλαμβάνει: 
 Τέσσερις χτένες (μεγέθους 1/4”, 1/8”, 1/2”, 3/8” ) 
 Δεύτερο κοπτικό (size 30)

Κωδ. 57AN32230 Τιμή € 78,00

	

Oster Stewart Shearmaster 

Ενσύρματη μηχανή μίας ταχύτητας, για τους επαγγελματίες κουρείς αιγοπροβάτων και συναφών ειδών αλλά και βοοειδών 

• Με κοπτικό ευρείας κεφαλής (πλάτους 7,62 εκατοστών) το οποίο μπαίνει και   
 βγαίνει πολύ εύκολα, με το πάτημα ενός κουμπιού στο σώμα της μηχανής. 

• Η κεφαλή είναι 3’’. Έχει ισχυρό μοτέρ 150 Watts που ανάλογα με την κεφαλή  
 της, παρέχει απόδοση που κυμαίνεται από 600 ως 3.000 δονήσεις το λεπτό (cutting  
 strokes per minute). 

• Στην αρχική συσκευασία περιλαμβάνεται ανθεκτική τσάντα μεταφοράς κι   
 αποθήκευσης των εργαλείων του groomer, κοπτικό ΑΑΑ 4 σημείων κοπής, σχάρα  
 (comb) Αριζόνα Thin 13-δοντιών και καλώδιο βαρέος τύπου, μήκους 3.81 μέτρα 
 με εξωτερική επένδυση για μεγάλη αντοχή.

Κωδ. 57091 Τιμή € 519,50
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Κοπτικά κουρευτικών μηχανών Oster Golden A5, Comfort 6, Power Pro Ultra

κοπτικό Α5 Size 50 (αφήνει 
τρίχα 0,20 mm)

κωδ. 57010 | € 28,60

κοπτικό Α5 Size 40 (αφήνει 
τρίχα 0,25 mm)

κωδ. 57011 | € 28,60

κοπτικό Α5 Size 30 (αφήνει 
τρίχα 0,50 mm)

κωδ. 57012 | € 28,70

κοπτικό Α5 Size 15 (αφήνει 
τρίχα 1,20 mm)

κωδ. 57013 | € 28,70

κοπτικό Α5 Size 10 
(αφήνει τρίχα 1,60 mm)

κωδ. 57014 | € 28,60

κοπτικό Α5 Size 9
(αφήνει τρίχα 2,00 mm)

κωδ. 57015 | € 36,20

κοπτικό Α5 Size 8.5 
(αφήνει τρίχα 2,80 mm)

κωδ. 57016 | € 31,30

κοπτικό Α5 Size 7
 (αφήνει τρίχα 3,20 mm)

κωδ. 57018 | € 30,90

κοπτικό Α5 Size 7F
(αφήνει τρίχα 3,20 mm)

κωδ. 57017 | € 30,70

κοπτικό Α5 Size 5 
(αφήνει τρίχα 6,30 mm) 

κωδ. 57020 | € 40,60

κοπτικό Α5 Size 5F 
(αφήνει τρίχα 6,30 mm) 

κωδ. 57019 | € 41,00

κοπτικό Α5 Size 4 
(αφήνει τρίχα 9,50 mm)

κωδ. 57022 | € 45,30

κοπτικό Α5 Size 4F
(αφήνει τρίχα 9,50 mm)

κωδ. 57021 | € 45,30

κοπτικό Α5 Size 5/8
(αφήνει τρίχα 0,80 mm) 

κωδ. 57023 | € 40,40

κοπτικό Α5 Size 7/8
(αφήνει τρίχα 0,80 mm)

υπό κατάργηση
 κωδ. 57024 | € 40,40

κοπτικό Α5 Size 10 Wide 
(αφήνει τρίχα 2,40 mm)

κωδ. 57025 | € 40,40

Γενικότερα, όσον αφορά τη χρήση των κοπτικών: 

º• Τα κοπτικά Size 50, 40 και 30 αφήνουν ελάχιστο τρίχωμα, σχεδόν ξυρίζουν το κατοικίδιο. Χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην  
  κτηνιατρική, όντας γνωστά κι ως “χειρουργικά”. 

º • Τα κοπτικά Size 15 και 10 χρησιμοποιούνται σε περιοχές όπως τα πέλματα, το κάτω μέρος της κοιλιάς και τα πόδια. 

º• Τα κοπτικά Size 7 ως 4 χρησιμοποιούνται για το κυρίως σώμα. Με αυτά γίνεται η κυρίως δουλειά.

º • Τα κοπτικά με το χαρακτηριστικό F χρησιμοποιούνται για μπερδεμένο τρίχωμα. Αφήνουν λιγότερο τρίχωμα. 

º • Τα κοπτικά 5/8 και 7/8 χρησιμοποιούνται για εργασία στην περιοχή των ποδιών. 

º • Ο αριθμός των mm που αναφέρεται στο κάθε κοπτικό, υποδεικνύουν το ύψος του τριχώματος που αφήνει το κοπτικό επάνω  
  στο σώμα του κατοικιδίου ή του παραγωγικού ζώου. 
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Σχάρες κουρευτικών μηχανών Oster Golden A5, Comfort 6, Power Pro Ultra

Οι σχάρες Oster Universal Combs βοηθούν το χρήστη (groomer) να κουρεύει, αφήνοντας τρίχωμα σε ένα 
συγκεκριμένο, ομοιόμορφο μήκος. Προσαρμόζονται πανεύκολα στη βάση του κοπτικού. 

Σχάρα Oster 4mm - 1/8’’

Κωδ. 57031 Τιμή € 4,50

Σχάρα Oster 8mm - 1/4’’

Κωδ. 57032 Τιμή € 4,50

Σχάρα Oster 14mm - 1/2’’

Κωδ. 57033 Τιμή € 4,50

Σχάρα Oster 18mm - 3/4’’

Κωδ. 57034 Τιμή € 4,50

Σχάρα Oster 25mm - 1’’

Κωδ. 57035  Τιμή € 4,90

Σχάρα Oster 32mm - 1&1/4’’

Κωδ. 57036 Τιμή € 4,90

Τα κοπτικά και οι σχάρες της Oster  μπορούν να προσαρμοστούν πάνω σε πλήθος κουρευτικών μηχανών άλλων κατασκευαστών 
(Andis, Wahl, Moser, κλπ.).

Άλλα προϊόντα εντελώς απαραίτητα για την ορθή χρήση όλων των κουρευτικών μηχανών

 Προστατεύστε τις κουρευτικές μηχανές σας 

Γράσσο λίπανσης μηχανών

Κωδ. 57008  Τιμή € 4,10  

Λιπαντικό υγρό 120ml

Κωδ. 57009  Τιμή € 3,70

Καθαριστικό Blade Wash

Κωδ. 57006  Τιμή € 6,50

Σπρεϋ Cool Lube

Κωδ. 57007  Τιμή € 8,60
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Ψαλίδια καλλωπισμού

Τα επαγγελματικά ψαλίδια OPTIMUM Γαλλίας κατασκευάζονται από ανοξείδωτο ατσάλι κορυφαίας ποιότητας, είναι σχεδιασμένα 
ώστε να προσφέρουν εργονομία και άνεση, είναι ευλύγιστα, έχουν άνετη, μαλακή αίσθηση λαβής και αποτελούν την καλύτερη 
λύση στις ανάγκες κάθε groomer. 

Προαιρετικά για όλα τα ψαλίδια :

 Rubber ring
 Ελαστικός δακτύλιος για μεγαλύτερη άνεση. 
 Σε δύο μεγέθη: Small  και Large

 κωδ. 57104 (small), 57105 (large) | € 1,20

Standard

• Πρόκειται για απλά και πολύ οικονομικά ψαλίδια             

• Διατίθενται σε blister, όπως αυτό της  φωτογραφίας. 

Blue-Ray

• Πρόκειται για ψαλίδια που απευθύνονται σε επαγγελματίες που ζητούν ελαφρά  
 ψαλίδια με υψηλή απόδοση και μεγάλη αντοχή.

• Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο ατσάλι τύπου 420, μεγάλης σκληρότητας,   
 αντοχής στην οξείδωση και εύκολο στη λείανσή του. 

• Με τελειώματα τιτανίου, που δίνουν τη χαρακτηριστική τους εμφάνιση. 

• Δυνατότητα για μικρο-οδόντωση, στη μια πλευρά τους, (προαιρετικά, κατόπιν  
 παραγγελίας). 

• Λόγω του ότι η σειρά απευθύνεται σε επαγγελματίες, υπάρχουν και ψαλίδια   
 κατασκευασμένα αποκλειστικά για αριστερόχειρες.

• Διατίθενται σε βελούδινη θήκη, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

Japan

• Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ζητούν απαράμιλλη εργονομία  
 και ποιότητα κοπής. 

• Διατίθενται σε θήκη από δερματίνη, στην οποία περιλαμβάνονται  και δύο   
 ελαστικοί δακτύλιοι που μπορούν να  τοποθετηθούν στη λαβή του ψαλιδιού, για  
 μεγαλύτερη άνεση και ξεκούραστη εργασία.

• Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι τύπου 440C, γνωστό και σαν   
 “χειρουργικός χάλυβας” (surgical steel), με μέγιστη αντοχή στη διάβρωση και  
 μακρόχρονη διατήρηση της ικανότητας κοπής τους.     

• Επιπλέον, είναι το ιδανικό υλικό κατασκευής μικρού μήκους αιχμηρών   
 λεπίδων, οι οποίες επιδέχονται ακόνισμα πάρα πολλές φορές.

• Χαρακτηριστικό της σειράς Japan Style είναι το σύστημα ρυθμιζόμενης βίδας  
 για ακριβή προσαρμογή του ψαλιδιού στις απαιτήσεις του επαγγελματία.
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Ευθεία ψαλίδια  

Blue-Ray
Ολικό μήκος: 10.5 cm. Μήκος κοπής 4 cm
Με στρογγυλεμένες άκρες - ατραυματικό. 

Κωδ. 57154 Τιμή € 25,20

Standard
Ολικό μήκος:15 cm. Μήκος κοπής: 6.5 cm 
Με σταθερή προέκταση finger rest.

Κωδ. 57392  Τιμή € 8,60

Japan
Ολικό μήκος: 15 cm. Μήκος κοπής: 5,5 cm.
Βάρος 45 γραμμάρια. Με σταθερή προέκταση finger rest.

Κωδ. 57359  Τιμή € 62,40

Japan
Ολικό μήκος: 16 cm. Μήκος κοπής: 6 cm.
Βάρος 51 γραμμάρια. Με σταθερή προέκταση finger rest.

Κωδ. 57363  Τιμή € 62,40

Standard
Ολικό μήκος: 16.5 cm. Μήκος κοπής:7  cm.
Με σταθερή προέκταση finger rest.

Κωδ. 57364  Τιμή € 9,30

Blue-Ray
Ολικό μήκος:16.5 cm. Μήκος κοπής: 7 cm.
Βάρος μόλις 40 γραμμάρια. Με σταθερή προέκταση finger rest.

Κωδ. 573351  Τιμή € 37,00

Blue-Ray
Ολικό μήκος:17 cm . Μήκος κοπής: 8 cm. 
Βάρος μόλις 40 γραμμάρια. Με σταθερή προέκταση finger rest. 

Κωδ. 57336  Τιμή € 45,00

Japan style
Ολικό μήκος: 17 cm. Μήκος κοπής: 7,5 cm.
Βάρος 66 γραμμάρια. Με σταθερή προέκταση finger rest. 

Κωδ. 57373  Τιμή € 67,85

Standard
Ολικό μήκος:18 cm. Μήκος κοπής: 7.5 cm 

Κωδ. 57368  Τιμή € 10,00
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Ευθεία ψαλίδια  

Blue-Ray
Ολικό μήκος: 18 cm. Μήκος κοπής: 9 cm. 
Βάρος μόλις 55 γραμμάρια.

Κωδ. 573682  Τιμή € 45,65

Standard
Ολικό μήκος: 19 cm. Μήκος κοπής:8.5 cm.   
Με σταθερή προέκταση finger rest.

Κωδ. 57369   Τιμή € 10,40

Blue-Ray
Ολικό μήκος: 19cm. Μήκος κοπής: 8.5cm. 
Βάρος μόλις 50 γραμμάρια. Με σταθερή προέκταση finger rest.   

Κωδ. 57374   Τιμή € 46,10

Japan style
Ολικό μήκος:19 cm. Μήκος κοπής: 9,5 cm.
Βάρος 71 γραμμάρια.  Με σταθερή προέκταση finger rest.

Κωδ. 573691   Τιμή € 72,95

Blue-Ray
Ολικό μήκος: 20cm.  Μήκος κοπής: 9.5cm. 
Βάρος μόλις 75 γραμμάρια. Με σταθερή προέκταση finger rest.  

Κωδ. 57371   Τιμή € 48,40

Japan
Ολικό μήκος: 20 cm. Φάρδος λάμας 18mm. Μήκος κοπής: 9,5 cm. 
Βάρος 89 γραμμάρια. Με σταθερή προέκταση finger rest. 

Κωδ. 573711   Τιμή € 85,85

Blue-Ray
Ολικό μήκος: 21,5 cm  Μήκος κοπής:10 cm. 
Βάρος 75 γραμμάρια. Με σταθερή προέκταση finger rest. 

Κωδ. 573931  Τιμή € 52,30                                 
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Ψαλίδια αραιώματος μονού άκρου

Standard
Ολικό μήκος:18 cm. Μήκος κοπής: 7 cm. Λεπίδα που διαθέτει 30 δοντάκια.  
Με σταθερή προέκταση finger rest .

Κωδ. 57733   Τιμή € 17,80                                 

	

Κυρτά ψαλίδια 

Standard
Ολικό μήκος:18 cm. Μήκος κοπής: 7,50cm 
Με σταθερή προέκταση finger rest.

Κωδ. 573681   Τιμή € 18,80

Blue-Ray
Ολικό μήκος:18 cm. Μήκος κοπής: 8,5 cm.  
Βάρος 45 γραμμάρια. Με σταθερή προέκταση finger rest.

Κωδ. 573683    Τιμή € 53,85

Ψαλίδια για αριστερόχειρες 

Blue-Ray
Ολικό μήκος:16.5 cm. Μήκος κοπής: 7 cm.
Βάρος μόλις 40 γραμμάρια. Με αποσπώμενη προέκταση finger rest .

Κωδ. 573352   Τιμή € 42,00

Blue-Ray
Ολικό μήκος: 19 cm. Μήκος κοπής:  9,5 cm.
Βάρος μόλις 50 γραμμάρια. Με αποσπώμενη προέκταση finger rest .

Κωδ. 573741    Τιμή € 47,65
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Θήκες Ψαλιδιών

Απλή θήκη με σφουγγάρι για να τοποθετούνται τα ψαλίδια

• Διατίθεται σε μπλέ χρώμα.

Κωδ. 57ΑΕ097BL     Τιμή € 17,00

Διαφανής απλή θήκη, με σφουγγάρι σε χρώμα, για να 
τοποθετούνται τα ψαλίδια

• Διατίθεται σε πράσινο χρώμα.

Κωδ. 57ΑΕ097GR      Τιμή € 19,00

Διπλή θήκη με σφουγγάρι για να τοποθετούνται τα ψαλίδια 

• Διατίθεται σε ροζ χρώμα. 

Κωδ. 57ΑΕ097PI      Τιμή € 30,80

Νυχοκόπτες

Νυχοκόπτης βαρέων καθηκόντων σκύλου 16,5cm

Κωδ. 58131345    Τιμή € 16,30

Νυχοκόπτης γάτας 7,5 cm

Κωδ. 58131410     Τιμή € 7,95
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Βούρτσες περιποίησης και καλλωπισμού

Βούρτσα Dual 
Συνδυάζει μια βούρτσα που από την μία πλευρά διαθέτει σκληρά δόντια και από την άλλη είναι μία πολύ 
καλή απλή βούρτσα από φυσική τρίχα. Απομακρύνει τζίβες, κόμπους και νεκρό τρίχωμα. Ανατομικό 
σχήμα που ακολουθεί τις φυσικές καμπύλες του κεφαλιού και του σώματος του ζώου. Αναντομική 
και εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση. Αντιμικροβιακό πλαστικό που μειώνει τη δημιουργία 
βακτηρίων. 

Κωδ. 39F691034    Τιμή € 11.50 

Βούρτσα Soft Slicker 
Απλή, άνετη λύση για καθαρό και υγιές τρίχωμα. Αφαίρει τις τζίβες στην επιφάνεια, ξεμπερδεύει και 
λειαίνει χωρίς να βγάζει το υγιές τρίχωμα. Ανατομικό σχήμα που μειώνει την πίεση στο δέρμα του ζώου. 
Το τελικό στάδιο της περιποίησης για φυσική λάμψη. Ανατομική και εργονομική λαβή για ευκολία στη 
χρήση. Αντιμικροβιακό πλαστικό που δυναμώνει τη δημιουργία βακτηρίων. 

SMALL - μαλακά δόντια | Κωδ. 39F691030             Τιμή € 12.10 

LARGE - μαλακά δόντια | Κωδ. 39F691033             Τιμή € 13.35 

SMALL - σκληρά δόντια | Κωδ. 39F691029             Τιμή € 12.10 

LARGE - σκληρά δόντια | Κωδ. 39F691031             Τιμή € 13.35 

Βούρτσα Slicker 
Ειδικά σχεδιασμένες για να προσφέρουν ένα χαλαρωτικό μασάζ και παράλληλα ένα απαλό βούρτσισμα 
στο κουτάβι και το γατάκι. Διατηρεί το τρίχωμα καθαρό και υγιές. Εύκολο και ασφαλές στη χρήση. Δεν 
ερεθίζει το ευαίσθητο δέρμα. 

Για κουτάβια | Κωδ. 39F81295 Τιμή € 18.35 

Για γατάκια | Κωδ. 39F81296 Τιμή € 18.35 

Χτένες περιποίησης και καλλωπισμού

Χτένα Rake 
Πολλαπλών χρήσεων που χωρίζει και ξεμπερδεύει το τρίχωμα. Στρογγυλεμένα δόντια που περιγράφονται 
πλήρως για να εξαλείψουν τον ερεθισμό και την βίαιη αφαίρεση των τριχών. Αφαιρεί τις τζίβες από το 
υπόστρωμα έως και τα γόνατα. Εργνομικό σχήμα που ακολουθεί το περίγραμμα του σώματος για ηπιότερο 
αποτέλεσμα.  

Κωδ. 39F691035       Τιμή € 11.50 

Χτένα Curry
Αφαιρεί σκόνη και “νεκρό” τρίχωμα, ενώ παράλληλα διανέμει τα φυσικά έλαια του δέρματος για λαμπερό 
τρίχωμα και γυαλάδα. Ειδικά σχεδιασμένα δόντια που διεγείρουν την παραγωγή των φυσικών ελαίων, τα 
οποία προάγουν την υγεία του τριχώματος. Αναζωογονεί την επιδερμίδα.  

Κωδ. 39F691036   Τιμή € 9.35 

Χτένα Finishing 
Αφαιρεί μικρές τζίβες στην επιφάνεια του τριχώματος. Διατηρεί το τρίχωμα χωρίς κόμπους και αφαιρεί 
το “νεκρό” τρίχωμα. Στρογγυλεμένα δόντια που περιστρέφονται πλήρως για να εξαλείψουν τον ερεθισμό 
και την βίαιη αφαίρεση των τριχών. Εργονομικό σχήμα που ακολουθεί το περίγραμμα του σώματος για 
ηπιότερο αποτέλεσμα.

Small | Κωδ. 39F691027 Τιμή € 10.90  

Large | Κωδ. 39F691028 Τιμή € 12.10  
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FURflex Λαβή

Εργονομική λαβή κατάλληλη για όλες τις κεφαλές της σειράς FURflex  

Κωδ. 39F691594       Τιμή € 9.95 

FURflex Κεφαλές Grooming

Νέα σειρά της FURminator.
Τώρα μπορείτε να κάνετε μόνοι σας τον συνδυασμό που πραγματικά χρειάζεστε 
και να έχετε όλα τα αξεσουάρ καλλωπισμού σε ένα για το κατοικίδιο σας, ανάλογα 
με τις ανάγκες του.
Συνδυάστε βούρτσα, χτένα, αποχνουδωτή με ένα μόνο χερούλι!

FURflex Κεφαλή Dual Brush 

Κωδ. 39F691595       Τιμή € 9.95 

FURflex Κεφαλή Finishing Comb

Κωδ. 39F691593   Τιμή € 9.95 

FURflex Κεφαλή Slicker S 

Κωδ. 39F691592 Τιμή € 9.95  

FURflex Κεφαλή Reversible Mat Breaker 
Αφαιρεί εύκολα τους κόμπους. Προσαρμόζεται ώστε να είναι ιδανικό και για δεξιόχειρες αλλά και για
αριστερόχειρες. Με καμπυλωτά άκρα από ανοξείδωτο ατσάλι για πρόσθετη ασφάλεια.

Κωδ. 39F691596 Τιμή € 12.00  
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 γ. Κουτί αποστείρωσης STERILIZER UV BOX

• Αποστείρωση με υπεριώδες φως - μήκος κύματος 254 nm.  

• Σχεδιασμένο με διπλή θήκη  που σας επιτρέπει να καθαρίζετε (η μία) και να   
 αποθηκεύετε τα καθαρά εργαλεία σας (η άλλη).  

Κωδ. 57AE025   Τιμή € 90,00 

	

Τσαντάκι για εργαλεία καλλωπισμού

• Θήκη κατασκευασμένη από νάϋλον, με πολλές και λειτουργικές θήκες για την  
 τοποθέτηση ορισμένων εργαλείων καλλωπισμού, τα οποία ο groomer χρησιμοποιεί  
 συχνότερα. Για το λόγο αυτό, η θήκη φέρει ζώνη μέσης ώστε ο groomer να τα έχει  
 πάνω  του, σε πρώτη ζήτηση. 

• Η θήκη διατίθεται χωρίς κανένα από τα εργαλεία της φωτογραφίας.

Κωδ. 57344  Τιμή € 25,25  

	

Αποστειρωτήρες εργαλείων grooming

α. Επαγγελματικός θάλαμος αποστείρωσης μέσω υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας

• Επιτραπέζιος ή επιτοίχιος. 

• 220 volts

• Διαθέτει διακόπτη on/off.

• Διαστάσεις: 40 x 25 x 21εκ.

Κωδ. 573940  Τιμή € 126,00  

β. Επαγγελματικός θάλαμος αποστείρωσης μέσω υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας με αντι-διαβρωτικό σύστημα 

• Μεγαλύτερος σε χώρο, επαγγελματικός θάλαμος αποστείρωσης μέσω υπεριώδους  
 (UV) ακτινοβολίας. 

• Διπλής δράσης, καθώς πλένει και αποστειρώνει. Ταχύτατος, απολυμαίνει σε   
 ελάχιστα λεπτά. Πλήρως ασφαλής. Με πρόγραμμα anti-corrosion που προστατεύει  
 από τη διάβρωση.

• Στεγνώνει τα εργαλεία μετά από την απολύμανση και τα διατηρεί σε θερμοκρασία  
 ±40°C. Εξοπλισμένος με πόρτα που προστατεύει από την ακτινοβολία 
 (UV-protection door). 

• Λειτουργεί με ρεύμα δικτύου πόλης, 220 Volts / 50-60 Hz.

• Διαστάσεις: Π x Β x Υ: 42 x 28 x 28 εκ.

Κωδ. 57394  Τιμή € 214,00  
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Θήκη φύλαξης κοπτικών

• Διάμετρος 14 εκ. - ύψος 8 εκ.

• Δέχεται μέχρι και 10 κοπτικά αποσπώμενο πλέγμα.

• Βάρος 326 γραμμάρια.

Κωδ. 57345   Τιμή € 19,60  

Καρέκλα groomer   

• Τροχήλατη βάση με 5 ρόδες.

• Ρυθμιζόμενο ύψος. 

• Διατίθεται  σε μαύρο χρώμα.

Κωδ. 57AE095   Τιμή € 65,00  

Σκαμπό groomer   

• Ειδική σχεδίαση για αναπαυτικό κάθισμα με κάλυψη από δερματίνη.

• Μεταλλική τροχήλατη βάση με 5 ρόδες.

• Δυνατότητα ρύθμισης ύψους από 51,5 έως 64 εκ. 

• Διατίθεται σε μαύρο χρώμα.

Κωδ. 57AE096   Τιμή € 75,00  
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Ρούχα - ποδιές

Προστατευτική ποδιά Vinyl

• Κατασκευασμένη από βινύλιο, άριστης ποιότητας, ανθεκτική κι αδιάβροχη, στην  
 οποία μάλιστα δεν κολλούν τρίχες. 

• Διαθέσιμη σε πράσινο χρώμα. 

Κωδ. 57385  Τιμή € 8,00 

Αδιάβροχη, οικονομική μπλούζα 

• Με μανίκι τριών τετάρτων και μία  τσέπη. 

• Ποδιά πολύ καλής ποιότητας, από υλικό ανθεκτικό κι αδιάβροχο, στο οποίο μάλιστα  
 δεν κολλούν τρίχες. 

• Διατίθεται σε χρώμα δαμασκηνί.

Medium | Κωδ. 5738321 Τιμή € 26,00

	

	

Σακάκι με κοντό μανίκι 

• Αδιάβροχο. Με φερμουάρ και μία τσέπη. 

• Με μαύρη απόχρωση στο γιακά, στο ρεβέρ του μανικιού και στην τσέπη. 

• Διατίθεται σε μπλε χρώμα.

Large | Κωδ. 573833 Τιμή € 25,00

Μπλούζα groomer 

• Αδιάβροχη. Με φερμουάρ και 3 τσέπες . 

• Με μαύρη απόχρωση  στο γιακά, στο ρεβέρ του μανικιού και στις τσέπες.

• Διατίθεται σε μπλε χρώμα.

Medium | Κωδ. 57383   Τιμή € 32,00

Large | Κωδ. 57384 Τιμή € 32,00
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Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Σαμπουάν Oster

Σε συσκευασία 3,7λίτρων, σχεδιασμένα και για χρήση με το Oster Hydrosurge® Bathpro™ 5.1

All Purpose Clean & Fresh Shampoo

• Σαμπουάν για όλες τις χρήσεις, με άρωμα φρεσκάδας. Για καθαρισμό 
 και φροντίδα όλων των τύπων δέρματος. 

• Περιέχει aloe vera για να μαλακώνει το τρίχωμα, καθώς και βιταμίνες A, D & E που  
 τρέφουν δέρμα και τρίχωμα.

Κωδ. 572001 Τιμή € 41,70

Colour Enhancing Shampoo (Cherry Blossom Scent)
                

• Σαμπουάν ενίσχυσης του χρώματος, με άρωμα άνθους κερασιού.

• Περιέχει παράγοντες UV protector που προστατεύουν το δέρμα του κατοικιδίου  
 από τις υπεριώδεις ακτίνες UV, καθώς και ειδικά ενισχυτικά χρώματος για όλους  
 τους τύπους τριχωμάτων.

Κωδ. 572002 Τιμή € 41,70

Hypo Allergenic Unscent Shampoo 

• Υποαλλεργικό σαμπουάν, χωρίς πρόσθετο άρωμα. 

• Ειδική formula «όχι πια δάκρυα», χωρίς πρόσθετο άρωμα ή βαφές, για ζώα   
 με ευαίσθητο δέρμα ή αλλεργίες. Δεν επιβαρύνει το ευαίσθητο δέρμα και δεν  
 απομακρύνει τα ουσιώδη έλαια από το δέρμα τους.

Κωδ. 572003 Τιμή € 41,70

Apple Oatmeal Conditioner 

• Conditioner με άρωμα πράσινου μήλου.

• Μειώνει την μη εποχική και  φυσιολογική απώλεια τριχώματος.

• Αναπληρώνει τις ελλείψεις του δέρματος που μπορεί να οδηγήσουν σε ξηρότητα  
 ή/και να προκαλέσουν ενοχλητικά συμπτώματα, όπως φαγούρα, καταστροφή των  
 θυλακίων.

Κωδ. 572004 Τιμή € 41,70

Με την αγορά του συστήματος, Oster Hydrosurge® Bathpro™ 5.1 σας προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ από ένα (1) τεμάχιο από καθένα από 
τα τέσσερα προαναφερθέντα προϊόντα καλλωπισμού Oster
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Tropiclean Σαμπουάν

Berry & Coconut - Deep Cleaning Shampoo

• Ο συνδυασμός μούρων & μάνγκο εξασφαλίζει βαθύ καθαρισμό, ενώ η βρώμη &  
 η καρύδα διατηρούν τη φυσική υγρασία του τριχώματος και το κάνουν ιδιαίτερα  
 απαλό.

• Συσκευασία 1gal (3,8L).

Κωδ. 82209  Τιμή € 37,00 

Papaya & Coconut - Shampoo & Conditioner 

• Σαμπουάν 2 σε 1. Με καρύδα & μάνγκο μαλακώνει και ξεμπερδεύει το τρίχωμα. Το  
 ακτινίδιο και η παπάγια θρέφουν το ξηρό δέρμα και επαναφέρουν την υγρασία.

• Προλαμβάνει τους κόμπους.

• Συσκευασία 1gal (3,8L).

Κωδ. 82211 Τιμή € 37,00 

Aloe & Coconut - Deodorizing Shampoo 

• Πρωτεΐνη και αλόη αναπληρώνουν την φυσική υγρασία του δέρματος και του   
 τριχώματος. Με φυσική αλόη, παπάγια και μολόχα για απαλό τρίχωμα και υπέροχο   
 άρωμα.

• Συσκευασία 1gal (3,8L).

Κωδ. 82222 Τιμή € 37,00 
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Tropiclean Τζελ καθαρισμού αυτιών

Ear Wash Alcohol Free

• Αφαιρεί απαλά το κερί και τα υπολείμματα του, μειώνει τις οσμές, και ταυτόχρονα
 καταπραΰνει από ερεθισμούς και κνησμό. Η ήπια αλλά αποτελεσματική φόρμουλα,  
 καθαρίζει χωρίς ερεθισμούς ή τσούξιμο, κρατώντας τα αυτιά του κατοικιδίου σας  
 καθαρά και υγιή. Βοηθά στην πρόληψη των λοιμώξεων. Συνιστάται η χρήση του μετά  
 το μπάνιο.

• Συσκευασία 118ml.

Κωδ. 82701  Τιμή € 6,55 

Dual Action Ear Cleaner

• Αφαιρεί με ασφάλεια το κερί και τα υπολείμματα του ενώ μειώνει τις δυσάρεστες  
 οσμές διατηρώντας τα αυτιά των κατοικιδίων σας καθαρά και υγιή. Η ειδική   
 φόρμουλα καθαρισμού στεγνώνει γρήγορα, για να βοηθήσει στη μείωση της   
 υγρασίας και την πρόληψη των λοιμώξεων. Χρησιμοποιείστε το μετά το μπάνιο ή το  
 κολύμπι για να βοηθήσει στην απομάκρυνση του νερού που έχει παγιδευτεί στα  
 αυτιά και που μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις. Καταπραΰνει και μειώνει τον  
 κνησμό.

• Συσκευασία 118ml.

Κωδ. 82702 Τιμή € 8,20

Tropiclean Tangle Remover

• Ξεμπερδεύει τους κόμπους, διευκολύνει το βούρτσισμα.

• Συσκευασία 473ml.

Κωδ. 82220  Τιμή € 11,50 

Fresh Breath Αφρός για οδοντική φροντίδα

Oral Care Foam 133ml

• Για δροσερή και καθαρή αναπνοή. (Σε μορφή αφρού με άρωμα μέντας)

• Για καθημερινή χρήση. Μια δόση Fresh Mint Foam στα δόντια και τα ούλα σκοτώνει  
 ακαριαία τα μικρόβια που προκαλούν την κακή αναπνοή και τη δημιουργία πέτρας  
 και πλάκας. Μισή ώρα πριν και μισή ώρα μετά τη χρήση να μην δίνετε φαγητό ή νερό  
 στον σκύλο σας.

• Διατίθεται σε φιάλη με αθόρυβη αντλία.

• Συσκευασία 133ml.

Κωδ. 82231  Τιμή € 7,20 
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Tropiclean Spa

Spa Pure

• Φυσικό προϊόν χωρίς σαπούνι για υγιές δέρμα και λαμπερό, με μια μεταξένια  
 αίσθηση, τρίχωμα. Για ευαίσθητα ή με αλλεργίες δέρματα.

• Συσκευασία 1gal (3,8L).

Κωδ. 82255-G  Τιμή € 47,80 

Spa White Coat 

• Καθαρίζει ενώ παράλληλα αναδεικνύει την φωτεινότητα και την λάμψη του   
 τριχώματος. 

• Δεν περιέχει λευκαντικές ουσίες, υπεροξείδιο, αμμωνία και αλκοόλη.

• Συσκευασία 1gal (3,8L).

Κωδ. 82256-G  Τιμή € 47,80 

Spa Sport For Him 

• Η προβιταμίνη Β5 και η βιταμίνη Ε προσφέρουν υγιές δέρμα και λαμπερό τρίχωμα.

• Χρησιμοποιήστε το και σε συνδυασμό με την κολόνια SPA Sport For Him.

• Συσκευασία 1gal (3,8L).

Κωδ. 82257-G  Τιμή € 47,50 

Spa Tear Stain Remover 

• Ήπιος αφρός καθαρισμού. Βοηθά στην απολέπιση & την ενυδάτωση του δέρματος. Το   
 αναζωογονητικό μίγμα από βανίλια και βατόμουρο απομακρύνει αποτελεσματικά   
 βρωμιά και λεκέδες από το δάκρυ αποφεύγοντας τους ερεθισμούς.

• Συσκευασία 236ml.

Κωδ. 82250 Τιμή € 8,60
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Μαλακτική αλοιφή
DERMOSCENT Bio Balm® 50ml
• Μαλακτική αλοιφή για σκληρύνσεις του δέρματος με ταυτόχρονη επουλωτική δράση σε επιφανειακές πληγές. 
• Οικολογική σύνθεση. Αποκαθιστά και βοηθά στη θεραπεία όλων των επιφανειακών πληγών, ερεθισμών   
 και ξηρότητας του πελματικού φύματος και της περιοχής ανάμεσα στα δάχτυλα. 
• Μειώνει την υπεραιμία της περιοχής προσφέροντας ένα άμεσο και διαρκές καταπραϋντικό αποτέλεσμα. 
• ΣΥΝΘΕΣΗ: Έλαια σόγιας, φοινικέλαιο, αλλαντοΐνη, έλαια melaleuca, καταπραϋντικοί παράγοντες, έκδοχα 100%  
 φυτικής προέλευσης. 

Κωδ. 5300724802 - 50ml Τιμή € 9,70                                                         

Καθαριστικά αυτιών

OTICYL® | Ωτικό καθαριστικό διάλυμα
• Για την αποσκλήρυνση και απομάκρυνση του υπερβολικού κεριού και των ακαθαρσιών των αφτιών των   
 σκύλων και γατιών, και για τον απλό καθαρισμό των αφτιών.
• Σύνθεση ανά ml: 25 mg γαλακτικό οξύ, 1 mg σαλικυλικό οξύ, 2 mg χλωρεξιδίνη, sodium, lauryl sulfate,   
 αποσταγμένο νερό, προπυλενική  γλυκόλη.
• Δεν περιέχει οινόπνευμα. 
• Φιαλίδιο με διάλυμα 120 ml.

Κωδ. 5308066    Τιμή € 8,10 (στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 13%)

OTOZYME | Καθαριστικό αυτιών που συνδυάζεται με ενεργοποιητές. Για σκύλο και γάτα.
• Το Otozyme είναι ένα ήπιο καθαριστικό που εξωδετερώνει το έκκριμα του αυτιού γρήγορα.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τακτικά διαστήματα για την υγιεινή των αυτιών αλλά και συμπληρωματικά   
 σε θεραπείες. 
• Σε συνδυασμό με τους ενεργοποιητές Dermazyme μπορεί να μετατραπεί σε καθαριστικό συγκεκριμένης   
 χρήσης, όπως αντιμυκητιακό, αντιβακτηριακό, αντιαλλεργικό, αντισμηγματορροϊκό. Η δόση του    
 ενεργοποιητή που θα αναμιχθεί με το Otozyme είναι 4 ml.
• Σύνθεση: Προπυλενική γλυκόλη, γαλακτικό οξύ, μέντα, λυσοζύμη, ευκάλυπτος, κανέλλα.
• Συσκευασία:100 ml.

Κωδ. 5310224     Τιμή € 8,50

Καθαριστικό διάλυμα ματιών

OPTIVET
• Το Optivet καθαρίζει οποιαδήποτε βρωμιά και απομακρύνει τις τσίμπλες. 
• Απομακρύνει τυχόν κυλίδες και λεκέδες στο τρίχωμα κάτω από τα μάτια, που προέρχονται από την   
 έντονη δακρύρροια.
• Σύνθεση: Eκχύλισμα Εντελβάις - διβασικό φωσφορικό νάτριο - μονοβασικό φωσφορικό νάτριο -   
 χλωριούχο νάτριο - αδρανή συστατικά.
• Φιαλίδιο 50ml                           

Κωδ. 53106301    Τιμή € 3,95

	

Οδοντόκρεμα ειδική για σκύλους και για γάτες

DENTAL PET
• Η DentalPet είναι μια ειδική οδοντόκρεμα για σκύλους και γάτες. 
• Τα ενεργά συστατικά της (Κιτρικός ψευδάργυρος, Triclosan, εκχύλισμα Ginkgo biloba, εκχύλισμα Malva   
 sylvestris και μονοφωσφορικό νάτριο)  την καθιστούν ιδανική ακόμα και για καθημερινή χρήση. 
• Η DentalPet έχει καταπραϋντική δράση στα ούλα, ενισχύει το σμάλτο των δοντιών και τη φυσική    
 άμυνα της στοματικής κοιλότητας.

Κωδ. 53106157  Τιμή € 4,95 
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