Klatki weterynaryjne zabiegowe i pozabiegowe.
1.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym. Otwierana góra.

Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do
wykonywania zastrzyków. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany panel delikatnie
unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Klatka otwierana od góry. Klatka wykonana ze stalowej
nierdzewnej siatki powleczonej nietoksycznym PVC.
Nr. katalogowy
236-353

Wymiary (dł. x szer. wys.)
46 x 29 x 29 cm

waga (kg)
3,1

2.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym. Otwierana góra
i wyciągany boczny panel.

Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do
wykonywania zastrzyków. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany panel delikatnie
unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Klatka otwierana od góry i wyposażona w wyciągany
boczny panel, dzięki któremu zwierze po zabiegu może być bez fizycznego kontaktu wyprowadzone do
stacjonarnej klatki. Klatka wykonana ze stalowej nierdzewnej siatki powleczonej nietoksycznym PVC.
Nr. katalogowy
236-354

Wymiary (dł. x szer. wys.)
46 x 29 x 29 cm

waga (kg)
2,9

3.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym. Stal nierdzewna.
Otwierana góra.

Klatka wykonana ze stali nierdzewnej. Umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych,
szczególnie polecana do wykonywania zastrzyków. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany
panel delikatnie unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Klatka otwierana od góry.
Nr. katalogowy
236-353 SS

wymiary (dł. x szer. x wys.)
46 x 29 x 29 cm

waga (kg)
3,1

4.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym. Stal nierdzewna.
Otwierana góra i wyjmowany boczny panel.

Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do
wykonywania zastrzyków. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany panel delikatnie
unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Klatka otwierana od góry i wyposażona w wyciągany
boczny panel, dzięki czemu zwierze po zabiegu może być bez fizycznego kontaktu wyprowadzone do
stacjonarnej klatki. Klatka wykonana ze stali nierdzewnej.
Nr. katalogowy
236-354 SS

wymiary (dł. x szer. x wys.)
46 x 29 x 29 cm

waga (kg)
3,1

5.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym z wysuwaną podłogą.
Otwierana góra.

Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do
wykonywania zastrzyków i leczenia grzybicy. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany
dociskowy panel delikatnie unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Ten model klatki jest
dodatkowo wyposażony w unikalną wysuwaną podłogę. Może być wykorzystywana do wyjmowania
zwierząt z ich klatek lub chwytania na otwartej przestrzeni. Minimalizuje niebezpieczeństwo zadrapań
i pogryzień. Klatka wykonana ze stalowej nierdzewnej siatki powleczonej nietoksycznym plastikiem.
Dostępna w różnych konfiguracjach.
Nr. katalogowy
236-355

wymiary (dł. x szer. x wys.)
46 x 30 x 30 cm

waga (kg)
3.1

6.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym z wysuwaną podłogą.
Otwierana góra i wyjmowany boczny panel.

Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do
wykonywania zastrzyków i leczenia grzybicy. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany
dociskowy panel delikatnie unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Ten model klatki jest
dodatkowo wyposażony w unikalną wysuwaną podłogę oraz wyjmowany boczny panel. Może być
wykorzystywana do wyjmowania zwierząt z ich klatek lub chwytania na otwartej przestrzeni.
Minimalizuje niebezpieczeństwo zadrapań i pogryzień. Klatka wykonana ze stalowej nierdzewnej siatki
powleczonej nietoksycznym plastikiem.

Nr. katalogowy
236-356

wymiary (dł. x szer. x wys.)
46 x 30 x 30 cm

waga (kg)
3,1

7.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Otwierana góra
i wyciągany boczny panel.

Klatka wykonana ze stali nierdzewne powlekanej PVC. Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji.
Otwierana od góry. Wyciągany boczny panel. Idealnie nadaje się do bezpiecznego przetrzymywania
i transportu kotów oraz innych małych zwierząt.
Nr. katalogowy
236-354 H

wymiary (dł. x szer. x wys.)
46 x 29 x 29 cm.

waga (kg)
3,1

8.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Otwierana góra
i wyciągany boczny panel. Stal nierdzewna.

Klatka wykonana ze stali nierdzewnej. Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji. Otwierana od
góry i z boku. Idealnie nadaje się do bezpiecznego przetrzymywania i transportu kotów oraz innych
małych zwierząt.
Nr. katalogowy
236-354 HSS

wymiary (dł. x szer. x wys.)
46 x 29 x 29 cm.

waga (kg)
3,1

9.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Otwierana góra.
Wysuwna podłoga.

Klatka wykonana ze stali nierdzewne powlekanej PVC. Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji.
Otwierana góra i wysuwana podłoga. Idealnie nadaje się do bezpiecznego przetrzymywania
i transportu kotów oraz innych małych zwierząt.
Nr. katalogowy
236-355 H

wymiary (dł. x szer. x wys.)
46 x 30 x 30 cm.

waga (kg)
3,1

10.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Otwierana góra
i wyciągany boczny panel. Wysuwna podłoga.

Klatka wykonana ze stali nierdzewne powlekanej PVC. Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji.
Otwierana góra, wyciągany boczny panel i wysuwana podłoga. Idealnie nadaje się do bezpiecznego
przetrzymywania i transportu kotów oraz innych małych zwierząt.
Nr. katalogowy
236-356 H

wymiary (dł. x szer. x wys.)
46 x 30 x 30 cm.

waga (kg)
3,1

11.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Stal nierdzewna.
Otwierana góra.

Klatka wykonana ze stali nierdzewnej. Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji. Otwierana od
góry. Idealnie nadaje się do bezpiecznego przetrzymywania i transportu kotów oraz innych małych
zwierząt. Siatka o wymiarach 2,5 x 2,5 cm. W standardzie bez tacy.
Nr. katalogowy
236-350 SS

wymiary (dł. x szer. x wys.)
46 x 29 x 29 cm.

waga (kg)
2,0

12.Przenośna klatka MIKRO na kocięta.

Klatka wykonana ze stalowej nierdzewnej siatki powleczonej PVC. Otwierana od góry. Trwała, lekka
i poręczna. Idealna do przetrzymywania i transportu na krótkim dystansie kociąt, ptaków i innych
małych zwierząt.
Nr. Katalogowy
236-358

wymiary (dł. x szer.x wys.)
20 x 13,5 x 13 cm

waga
0,6 kg

13.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt.

Klatka wykonana z nierdzewnej stalowej siatki powleczonej PVC. Lekka i wytrzymała, otwierana od
góry z wygodnym masywnym uchwytem. Łatwa w utrzymaniu w czystości. Przeznaczona do
chwilowego przetrzymywania i transportu kotów, szczeniąt i małych zwierząt. Dostarczana bez tacy.
Niezbędna jako wyposażenie każdej placówki weterynaryjnej.
Nr.katalogowy :
235-350
236-350 LG

Wymiary: (dł. x szer. x wys.)
46 x 29 x 29 cm
54 x 38 x 38 cm

Waga:
2 kg.
3 kg.

14.Klatka na kilka małych zwierząt.

Klatka na kilka małych zwierząt. Klatka wykonana z nierdzewnej stalowej siatki powleczonej PVC. Lekka
i wytrzymała, łatwa w utrzymaniu w czystości. Posiada wysuwaną do góry przegrodę w środkowej
części klatki, boczne drzwiczki, oraz dwie niezależne górne klapy. Możliwość przetrzymywania
jednocześnie dwóch zwierząt bez kontaktu między nimi. Idealna dla placówek weterynaryjnych.
Nr. katalogowy
236-320

wymiary (dł. x szer. x wys.)
102 x 38 x 35 cm

waga (kg)
5,5

15.Składany kojec pozabiegowy dla kotów, psów i innych zwierząt

Składana kojec wykonany z kwadratowej stalowej nierdzewnej siatki powleczonej PVC przeznaczony
do tymczasowego przetrzymywania kotów i innych zwierząt. Lekki i łatwy w czyszczeniu. Otwierany z
góry i z boku.
Wystarczająco duży, aby pomieścić kuwetę do spania, miski z jedzeniem oraz miejsce do zabawy. Jeżeli
nie jest używany w budzie, zalecamy zakup specjalnej podstawy wykonanej z włókna szklanego lub
polietylenu, na którą nastawiany jest kojec. Waga kojca 7,0 kg.
Nr. katalogowy
238-340
238-341 taca do klatki

wymiary (dł. x szer. x wys.)
91 x 58 x 61 cm

Waga (kg)
7,0

16.Duża klatka na koty z wysuwaną podłogą. Otwierana góra i wyciągany
boczny panel.

Klatka wykonana z nierdzewnej stalowej siatki powleczonej PVC. Lekka i wytrzymała, otwierana od
góry z wygodnym masywnym uchwytem. Dodatkowo posiada wysuwaną, wyjmowaną podłogę oraz
wyciągany boczny panel. Łatwa w utrzymaniu w czystości. Polecana do wykorzystania z dużą klatką na
kilka zwierząt. Przeznaczona do tymczasowego przetrzymywania i transportu kotów, szczeniąt
i małych zwierząt. Niezbędna jako wyposażenie każdej placówki weterynaryjnej.
Nr. Katalogowy
236-323

wymiary (dł. x szer. x wys.)
56 x 38 x 38 cm

waga (kg)
3,4

17.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym. Otwierana góra i bok.

Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do
wykonywania zastrzyków. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany panel delikatnie
unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Klatka otwierana od góry i wyposażona w wyciągane
drzwiczki z boku klatki, przez które zwierzę po zabiegu może być bez fizycznego kontaktu
wyprowadzone do stacjonarnej klatki. Klatka wykonana ze stalowej nierdzewnej siatki malowanej
proszkowo na biały kolor. Bez PVC. Waga klatki 3,3- kg.
Nr. katalogowy
236-001 z panelem zabiegowym

Wymiary (dł. x szer. wys.)
45 x 30 x 30 cm otwierana od góry i z boku

