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Kære Kunde

Tak for samarbejdet i det forløbne år.

E-vet har ligesom resten af brancen haft et godt år med 
mange positive oplevelser og fremgang. 
E-vet blev belønnet med Børsens Gazellepris i 2022, en 
pris vi er rigtig glade for. Vi er  tidligere blevet kåret, men 
denne pris i 2022 har været noget ganske særligt for os. 
Alle i e-vet har måttet arbejde hårdt i Corona- perioden 
for at skaffe varer. Der var både leveringsproblemer, 
lange transporttider, forsamlingsrestriktioner og pris-
stigninger, der skulle arbejdes med. Heldigvis har I som 
kunder haft forståelse og været positive over for de for-
hindringer, vi alle har været en del af.

Teknisk service
Vi har haft den glæde at få vores egne teknikere i e-vet.  
Lars, som er bosiddende i Jylland og Michael på Sjæl-
land. Begge to har en stor ekspertise inden for udstyr og 
er rigtigt glade for at løse problemer.  Mange kunder har 
meldt tilbage, at de er glade for Lars og Michael, det er 
altid dejligt at få de tilbagemeldinger. Tak for det!

Ny salgshef
I oktober fik vi glæden at byde Peter Christensen velkom-
men som ny salgschef i e-vet. Peter har brugt den før-
ste tid på at sætte sig ind i den veterinære verden. I den 
nærmeste fremtid vil I få besøg af Peter. Har I spørgsmål 
eller andet kan I blot kontakte Peter på 42123012 eller  pr 
e-mail pec@evet.dk.

Ny webshop 
Endelig har vi fået en dato, vi glæder os til: Vi vil lance-
re vores nye webshop sidst i januar 2023, den har været 
længe undervejs. E-vet bliver nr to i Europa, som får en 
Microsoft B2B hjemmeside! Den vil være en stor hjælp 
til jer med mange muligheder for, at I kan følge varerne, 
hente faktura og meget mere. Lige nu afprøver vi hjem-
mesiden i en ”sandkasse” for at finde huller og forbedre 
webshoppen. Vi kommer til at fejre den dag, den går live 
– Glæd jer!

Åbent Hus den 22. april 2023
Vi har alt parat til Åbent Hus den 22. april.  Niels Dittmann, 
som står for det, har allerede modtaget over 650 tilmel-
dinger. Det bliver et brag af en dag med over 45 foredrag 
inden for smådyr og hest, med udstilling og ikke mindst 
e-vets berømte ”oktoberfest”. Alle er velkomne, men 
vi har dog en begrænsning på 1000 deltagere. Skal du 
med? – gå ind på vores hjemmeside og tilmeld dig.

Jeg har valgt at stoppe i e-vet!
Efter næsten 30 år i e-vet har jeg valgt at stoppe i e-vet for 
at flytte sammen med Charlotte på  Sjælland. Da Char-
lotte og jeg blev gift for 10 år siden, lavede vi en aftale om 
at skulle bo sammen efter 5 år, nu er der gået 10 år og 
tiden er inde.
At forlade e-vet har været en stor beslutning med man-
ge overvejelser, men også, for mit vedkommende, den 
bedste på lang sigt. 
Tak til alle for den tillid I har vist mig. Det har været en 
fantastisk tid. 
Der er sat en proces i gang med at finde en afløser, som 
kan tage over efter jeg fratræder pr 1. marts.

DE bedste hilsner

Karl Erik Bering

HAR DU FÅET DIG/JER TILMELDT!?
DER ER TRYK PÅ TILMELDINGERNE – SÅ SKYND JER! 

SIDSTE UDKALD!
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Varenr. Varenavn Antal  Pris 

38760001 CATAGO quiltet strigletaske sort 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

50174001 CATAGO FIR-Tech Skulderstøtte sort L 1

50175001 CATAGO FIR-Tech Skulderstøtte sort XL 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

50172001 CATAGO FIR-Tech Skulderstøtte sort S 1

50173001 CATAGO FIR-Tech Skulderstøtte sort M 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

30701054 CATAGO Paula jakke sandshell XS 1

30702054 CATAGO Paula jakke sandshell S 1

30703054 CATAGO Paula jakke sandshell M 1

30704054 CATAGO Paula jakke sandshell L 1

30705054 CATAGO Paula jakke sandshell XL 1

30711054 CATAGO Paula vest sandshell XS 1

30712054 CATAGO Paula vest sandshell S 1

30713054 CATAGO Paula vest sandshell M 1

30714054 CATAGO Paula vest sandshell L 1

30715054 CATAGO Paula vest sandshell XL 1

30716054 CATAGO Paula vest sandshell XXL 1

PAULA JAKKE  
SANDSHELL

Super cool jakke i faux sherpa-look, i smart 

ferskenfarvet stof med flotte quiltede detaljer. Designet 

med stående krave og rib ved ærmekanten. Jakken har 

en god pasform med metal lynlås foran, samt smukt 

logobroderi på brystet.

FIR-TECH SKULDERSTØTTE

GROOMING BAG QUILTED
Strigletaske i elegant design lavet af kvalitetsmaterialer. Tasken har flytbare skillevægge indeni, som du  

kan placere efter dine egne behov. Den plastikbeklædte pude i bunden er aftagelig, og den kan nemt rengøres 

med en våd klud. Tasken har flere små lommer f.eks. til opbevaring af hestens pas og andre småting.  

Designet med skulderrem og håndtag. Fremstillet af mat quiltet stof. Matcher CATAGO taskekollektionen.

4 Paula Jakke Sandshell, Grooming Bag Quilted og Fir-Tech Skulderstøtte



Varenr. Varenavn Antal  Pris 

38710001 CATAGO quiltet hjelmtaske sort 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

38750001 CATAGO quiltet bandagetaske sort 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

38780001 CATAGO quiltet Weekendtaske sort 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

38790001 CATAGO quiltet on the go taske sort 1

HJELMTASKE
Til elegant og beskyttende opbevaring i stalden, under 

transport eller til stævner. Mange gennemførte detaljer, 

heriblandt et fint lille spejl indvendigt i taskens låg. Fremstillet 

af mat quiltet stof med YKK-lynlås. En del af CATAGO 

taskekollektionen med matchende styles.

Følg os på vores nye instagram 
profil @Catago_dogwear

BANDAGETASKE
Nu er det slut med bandager og bandageunderlag, der 

ligger og flyder alle steder. Brug i stedet bandageta-

sken til at holde god orden. Hvert af de små rum kan 

indeholde et sæt af 4 bandager, ligesom der er plads til 

2 sæt bandageunderlag i det store rum. Fremstillet af 

mat quiltet stof. En del af CATAGO taskekollektionen 

med matchende styles

VATTERET  
WEEKEND BAG
Weekendtasken er praktisk og stilfuld opbevaring til din 

næste weekendtur eller til stævner. Designet med mange 

fine detaljer som flotte håndtag, lang skulderrem, udven-

dig- og indvendig lomme til organisering af dine ting. 

Fremstillet af mat quiltet stof med imiteret læderdetaljer 

og YKK-lynlås. En del af CATAGO taskekollektionen 

med matchende styles.

QUILTED ON THE 
GO BAG
Funktionel taske til de dage, hvor du og din hund 

er væk hjemmefra. Udvendige lommer, der passer 

perfekt til din hunds drikkedunk. Øjeåbning til 

afføringsposer. Når du folder tasken ud, er der endnu 

flere lommer til at passe sammenfoldelige skåle, 

yndlingssnacks etc. Også et område med et dejligt 

tæppe til hvile.

5Hjelmtaske, Vatteret Weekend Bag Bandagetaske og Quilted On The Go Bag



APTUS 
Hop-Flex tyggebidder 

Tyggebidder der:

   Understøtter mobilitet, led-
strukturer og fleksibilitet

  Nøgleingredienser til sunde led

  Tyggebidder med kyllingesmag

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

141239 APTUS Hop-Flex Mini tyggebidder til lille hund & kat 60 stk. 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

141238 APTUS Hop-Flex tyggebidder medium/large hund 60 stk. 1

ORION HAR (HJERTET)
     FOR DIN HUND & KAT        

6 Aptus Hop-Flex og Aptus Hop-Flex Mini6



Varenr. Varenavn Antal  Pris 

TX28953 Soft front carrier, 22 x 20 x 60 cm, black/grey 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

TX28874 Alfie carrier, 21 x 30 x 43 cm, grey 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

TX38070 Yelina cave, 35 x 26 x 40 cm, black/black-grey 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

TX30091 Sikkerhedsvest, reflekterende, XS: 30 cm, gul 1

TX30092 Sikkerhedsvest, reflekterende, S: 40 cm, gul 1

TX30093 Sikkerhedsvest, reflekterende, M: 50 cm, gul 1

TX30094 Sikkerhedsvest, reflekterende, L: 60 cm, gul 1

Sikkerhedsvest med refleks
• Reflekterende detaljer.
• Krog på bagsiden til fastgørelse af line.
• Justerbar mavestrop.
• Åbning på bagsiden for at kunne bruge en sele under.

Front Carrier Soft
• Imiteret pelsfoer.
•  Optimal kontakt til kæledyret, da det bæres foran 

kroppen.
• Åbning i top.
• Med integreret kort snor.
• Polyester.

Carrier Alfie
• Kunstpelsindsats, aftagelig.
• Kan åbnes i toppen.
• Med udvendig lomme.
• Med integreret kort snor.
• Polyester.

Cave Yelina
• SOFT Edition.
• Vævet stof/langhåret plys.
• Polyester betræk.
• Skumpolstring.
• Vendbar pude med polyesterfleecefyld.
• Pudebetræk aftageligt.
• Skridsikker bund.

7Sikkerhedsvest med refleks, Front Carrier Soft, Carrier Alfie og Cave Yelina



Varenr. Varenavn Antal  Pris 

TX31659 Insect Sticks with mealworms, 80 g 6

TX31660 Insect Hearts with mealworms, 80 g 6

Insect Sticks og Insect Hearts
Monoprotein snack specielt velegnet til 
hunde med foderallergi.

• Indeholder 65 % melorme.
• Rig på proteiner.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

TX25841 Hiding place for tablets, snacks for filling, 100 g 6

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

TX31658 PREMIO Sushi Nigiri with cod fish, 100 g 6

Hiding place for tablets
•  Snacks til at fylde (f.eks. piller) gør det nemmere  

at give medicin.
• Til hunde.
•  Tryk tabletten ind i åbningen og luk den ved  

at klemme den sammen.

PREMIO Sushi Nigiri
• Indeholder torsk, kylling og and.
• Fisk og kødindhold 61 %.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

TX31666 Chicken'n'Crunch with chicken, 60 g 6

Chicken'n'Crunch
• Med kylling.

8 Insect Sticks, Insect Hearts, Hiding place for tablets, Chickeǹ ǹ Crunch og Premio Sushi Nigiri



Varenr. Varenavn Antal  Pris 

TX25110 Ceramic bowl, 0,4 l/ø 13 cm, brown 4

TX25121 Ceramic bowl, 0,25 l/ø 15 cm, brown 4

TX25111 Ceramic bowl, 0,9 l/ø 16 cm, brown 1

TX25122 Ceramic bowl, 0,25 l/ø 15 cm, blue 4

TX25112 Ceramic bowl, 0,4 l/ø 13 cm, blue 4

TX25113 Ceramic bowl, 0,9 l/ø 16 cm, blue 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

TX34980 Lick'n'Snack mat with suction pad, silicone, 17 cm, green 3

TX34981 Lick'n'Snack mat with suction pad, silicone, ø 18 cm, pink 3

TX41369 Lick'n'Snack mat, silicone, 28 cm, petrol 3

TX34982 Lick'n'Snack mat, silicone, 23.5 cm, yellow 3

TX34983 Lick'n'Snack mat, silicone, 20 x 20 cm, dark grey 3

Bowl Set, ceramic/wood
• Skridsikre silikoneknopper i bunden.

Keramisk skål
• Fås i farverne brun og blå i 2 størrelser.
• Ø 13 cm/0,4 l.
• Ø 16 cm/0,9 l.
•  Hver Trixie keramisk skål er unik. Der kan derfor fore-

komme mindre afvigelser i farve og dimensioner.

Lick’n'Snack Mat
• At slikke beroliger dit kæledyr og giver rolige perioder.
•  Lavt indtag af snacks under lange/længere perioder med aktivitet.
• Kan belægges, f.eks. med pasta, vådfoder eller mejeriprodukter.
• Fyld med snacks og frys for en frisk overraskelse.
• Kanten holder på væsker.
• Silikone med sugekopper under.

Lick’n'Snack Mat
• Til katte.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

TX24822 Bowl set, ceramic/wood, 0,3 l/31 x 6 x 16 cm, grey/natural 1

9Keramik skål, Lick’n'Snack Mat og Bowl Set, ceramic/wood



Varenr. Varenavn Antal  Pris 

TX44548 Baza scratching post with brush, 50 cm, grey 1

Baza kradsetræ med børste 
Pelspleje og kradsesjov i ét

Baza kradsetræ med integreret bue til plespleje, tilbyder 
alt katten behøver – sisalstolper til at kradse i og til 
klatring, samt en hyggelig hængekøje til at hvile sig i.

Højdepunktet ved dette kradsetræ er plejebuen, som er 
et optimalt alternativ til en børste og fremmer naturlig 
pleje. De slidstærke børster masserer og plejer kattens 
hud og pels og fjerner dermed løse hår.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

TX25019 Foder og vand container, plastik, 2 x 0,35 l/ø11 x 23 cm 1

Mad- og vandbeholder
• 2 separate vandtætte kamre med låg.
• Rejseskål med karabinhage.
• Plast og silikone.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

TX38071 Yelina bed, round, ø 55 cm, black-grey 1

Bed Yelina
• SOFT Edition.
• Langhåret plys.
• Polyester betræk.
• Polyesterfleecefyld.
• Med fastgjort pude.
• Aftageligt betræk.
• Skridsikker bund.

10 Bed Yelina, Baza Scratching Post og Foder- og vandbeholder



Transport Box
• Til små fugle og små dyr.
• Kan åbnes i siden.
• Med håndtag
• Aftagelig siddepind.
•  Ideel til flytning, f.eks. ind i et nyt hjem, 

da mørklægning reducerer stress for kæledyret.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

TX59051 Transport box, bird/small animal, 24 x 13 x 16 cm, olive green 3

TX59052 Transport box, bird/small animal, 31,5 x 17 x 20,5 cm, blue 3

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

TX13490 Bumper guard, foldbar, 80 x 63 cm, sort 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

TX13201 Universal Rear Sikkerhedsgit. t. bil,  
94–114 x 69 cm, sølv/sort 1

Bumper protection, foldable
•  Elastiske bånd og karabinhager for nem fastgørelse 

til gulvkrogene i bagagerummet.
•  Foldes sammen for pladsbesparende opbevaring, 

fastgøres med krog og løkke.
• Polyester/plast.
• Størrelse: 80 x 63 cm.

Universal Rear Car Grid
• Til placering bag bagklappen.
• Velegnet til (næsten) alle biltyper.
• Trinløs justerbar bredde.
• Vinklen på gitteret kan justeres.
• Brug af det fulde bagagerum som soveplads.
• Skridsikker liggeunderlag.
• Kan maskinvaskes op til 30 °C.
• Højdeforlængelse fås separat (vare 13202).
• Aluminium/hardboard/plast.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

TX28534 Snavsabsorberende måtte, vandtæt, 60 x 50 cm, grå 1

TX28535 Snavsabsorberende måtte, vandtæt, 80 x 60 cm, grå 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

TX28536 Snavsabsorberende måtte, vandtæt, 100 x 70 cm, grå 1

TX28537 Snavsabsorberende måtte, vandtæt, 120 x 80 cm, grå 1

Kan også bruges i bilen 
Smudsabsorberende måtte

•  Ekstra lange mikrofibre tørrer hundens poter, når den  
træder på måtten.

•  Vandtæt underside forhindrer fugt i at trænge ned  
i gulvet/underlaget.

• God absorption af skidt og mudder.
• Tørrer hurtigt, og absorberer flere gange sin egen vægt.
• Fås i to forskellige farver.

11Trixie Transport Box, Universal Rear Car Grid, Bumper protection og smudsabsorberende måtte



D
O

G
  A tribute to your best friend

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H21592 Pet Soft Crate, 49,5 x 34,5 x 35 cm, grå/sort S 1

H21593 Pet Soft Crate, 60 x 42 x 42 cm, grå/sort M 1

H21594 Pet Soft Crate, 70 x 52 x 52 cm, grå/sort L 1

H21595 Pet Soft Crate, 81,3 x 58,4 x 58,4 cm, grå/sort XL 1

H21596 Pet Soft Crate, 91,4 x 63,5 x 63,5 cm, grå/sort XXL 1

H21597 Pet Soft Crate, 102 x 69 x 69 cm, grå/sort XXXL 1

Pet Soft Crate
•  Dette kvalitets transportbur har en stærk metalramme 

som gør den meget stabil, og stof af 600D polyester.
• Foldbar, kan åbnes i top og front.
• Nem at samle og nem at opbevare, når den er foldet.
• Antracitgrå farve.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

CD302001 Companion car seat cover - 187 x 147 cm 1

CD302002 Companion car trunk cover - 103 x 185 cm 1

Companion car seat/trunck cover
Beskytter bagsædet/bagklappen på bilen mod snavs og 
dyrehår. Fastgøres nemt og kan rengøres. 

CD302002

12 Pet Soft Crate, car seat/trunck cover og wood display shelf



Weatherproofness

Weatherproof membrane Tensile strength at least 10 times 
the weight of the recommended breed 80-100% of materials are recycled

ECO

13Outback Dreamer

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H933645 Hurtta Outback dreamer ECO 50 cm, hedge 1

H933646 Hurtta Outback dreamer ECO 70 cm, hedge 1

H933647 Hurtta Outback dreamer ECO 90 cm, hedge 1

Outback Dreamer
Hurtta Outback Dreamer ECO er en sovepose, der er 
formet efter hundens naturlige sovestilling. Her kan 
hunden sagtens sove trygt og holde varmen, både ude 
og inde. Folien reflekterer hundens kropsvarme, og er 
lavet af slidstærkt Houndtex tekstil. 

• Stimulerer blodcirkulationn.
• Vandafvisende.
• Foret reflekterer kropsvarmen.
• Fremstillet af genanvendeligt materiale.
• Kan også bruges som liggeunderlag. 
• Skal vaskes i hånden. Brug ikke skyllemiddel.



Time to
shine.

Weekend Warrior Neon harness 
Synlig, farverig, sjov og sikker sele fra Hurtta. Denne sele er 
specielt udviklet til hundeejere, der bor i byområder. Selen er fuld 
af reflekterende detaljer foran, om sommeren og i lukningerne, 
hvilket gør denne sele særligt synlig i mørket.

Produktinformation:
Denne specielle neon-sele er specielt udviklet til hundeejere, der 
navigerer i travle byområder. Det giver sikkerhed, så gåture, 
jogging og al anden tid tilbragt udendørs med hunden bliver 
mere afslappet og behagelig.

Selve selen er ergonomisk designet og velegnet til aktive 
hunde. En af fordelene ved dets gennemtænkte design 
er, hvordan selen fordeler kraften fra snoren, der trækker 
jævnt hen over hundens bryst. Det er fordi vi hos Hurtta 
mener, at komfort for hunden er lige så vigtig som kontrol 
for hundeejeren.

Materiale:
• Yderlag af 100 % PES/2 mm neopren polstring.
• Foer af 100 % PES 3D mesh.
• Quick-snap spænder i slidstærk nylon.
• Stropper i slidstærk nylon.
• Metal af rustfritstål.

Teknisk information:
•  Sikker, giftfri, og i overensstemmelse med STANDARD 100  

by OEKO-TEX®.
•  Metaldelenes korrosionsbestandighed er blevet testet  

i laboratoriet i henhold til EN ISO 9227: 2017 (E) standarden  
og fundet at opfylde de etablerede kvalitetskrav (SGS).

•  Selens trækstyrke er testet i laboratorier i henhold  
til standard SFS-EN ISO 13934-1, og opfylder de  
opstillede styrkekrav.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H934189 Hurtta Weekend Warrior Neon sele licorice 40–45 cm 1

H934190 Hurtta Weekend Warrior Neon sele licorice 45–60 cm 1

H934191 Hurtta Weekend Warrior Neon sele licorice 60–80 cm 1

H934192 Hurtta Weekend Warrior Neon sele licorice 80–100 cm 1

H934193 Hurtta Weekend Warrior Neon sele licorice 100–120 cm 1

14 Weekend Warrior Neon harness



Weekend Warrior Warming ECO harness 
Ergonomisk design til aktive hunde.

Produktinformation:
Det, der virkelig gør Weekend Warrior Warming ECO-selen unik, er folieprintet foer, der 
reflekterer hundens kropsvarme tilbage til hunden. Komfort og kontrol, hvad mere kan 
hund og ejer bede om?

Slidstærke spænder, som hurtigt klikkes af og på – uden at skulle løfte hundens forben 
– mens de justerbare stropper på hals og bryst garanterer en behagelig pasform. Den 
vaskbare sele er lavet af 100 % genanvendt polyester.

Materiale:
• Yderlag af 100 % genanvendt PES/2 mm neopren polstring.
•  Foret er lavet af 50 % genanvendt PES, 50 % PES teknisk 180 g strikket for, 

med varmereflekterende mønster af aluminiumsfolie. 
• Vævet håndtag lavet af slidstærkt 100 % genanvendt PES.
• Quick-snap spænder lavet af slidstærkt nylon.
• Metal af rustfrit stål.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H934184 Hurtta Weekend Warrior Warming sele ECO bilberry 40–45 cm 1

H934185 Hurtta Weekend Warrior Warming sele ECO bilberry 45–60 cm 1

H934186 Hurtta Weekend Warrior Warming sele ECO bilberry 60–80 cm 1

H934187 Hurtta Weekend Warrior Warming sele ECO bilberry 80–100 cm 1

H934188 Hurtta Weekend Warrior Warming sele ECO bilberry 100–120 cm 1

Folie-foret

varmesele lavet af 

100% miljøvenlige 

materialer.

15Weekend Warrior Warming ECO harness 



Nordic LED Light 
Med den nyeste LED-teknologi og en specialdesignet linse er Nordic LED Light 
et synligt lys af høj kvalitet med minimal vægt, der er synlig op til 300 meter. 
Nem at sætte på ethvert Hurtta-produkt med en elastisk løkke.

Produktinformation:
Hurtta LED-lys er stødsikker op til 100 kg, vandtæt til 100 meter og tåler 
ekstreme temperaturer fra + 50 til - 30 °C. Lang batterilevetid på 50 timer 
med konstant lys eller 80 timer i blinkende tilstand. 

Fremstillet af 100 % ABS.

Teknisk information:
• Bruger 2 stk. CR2032 batterier.

•  Fri for phthalater og andre skadelige  kemikalier i henhold til 
REACH-forordningen 1907/2006 i SGS-laboratoriet.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H934144 Hurtta Nordic Led Light blackberry, one size 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H934180 Hurtta Mudventure line beetroot 120–180 cm/20 mm 1

H934181 Hurtta Mudventure line blackberry 120–180 cm/20 mm 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H934182 Hurtta Mudventure line beetroot 120–180 cm/15 mm 1

H934183 Hurtta Mudventure line blackberry 120–180 cm/15 mm 1

Adjustable leash ECO

Produktinformation:
Justerbar line fra Hurtta 120–180 cm, gør det muligt at justere længden efter behov.  
Vævet reflekterende stribe langs hele linens længde. Fremstillet i 100 % genanvendt polyester.
Løkke nær karabinhagen giver dig flere muligheder for at have kontrol over hunden.

Materiale:
• Håndtaget har 1,5 mm neopren polstring som er 70 % genanvendt materiale.
• Vævet rem lavet af slidstærkt 100 % genanvendt PES.
• Metal af rustfrit stål og aluminium. 
• Holdbar og let karabinhage.

Teknisk information for Adjustable leash ECO 
og Weekend Warrior Warming ECO harness:

• Sikker, giftfri, og i overensstemmelse med STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
•  Metaldelenes korrosionsbestandighed er blevet testet i laboratoriet i henhold til EN ISO 9227: 2017 

(E) standarden og fundet at opfylde de etablerede kvalitetskrav (SGS).
•  Linens trækstyrke er testet i laboratorier i henhold til standarden SFS-EN ISO 13934-1,  

og opfylder de opstillede styrkekrav.

16 Adjustable leash ECO og Nordic LED Light



Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H934203 Justerbar reb line ECO beetroot 120-180 cm/8 mm 1

H934204 Justerbar reb line ECO hedge 120-180 cm/8 mm 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H934205 Justerbar reb line ECO blackberry 120-180 cm/8 mm 1

H934206 Justerbar reb line ECO neon licorice 120-180 cm/8 mm 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H934199 Justerbar reb line ECO beetroot 120-180 cm/6 mm 1

H934200 Justerbar reb line ECO hedge 120-180 cm/6 mm 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H934201 Justerbar reb line ECO blackberry 120-180 cm/6 mm 1

H934202 Justerbar reb line ECO neon licorice 120-180 cm/6 mm 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H934209 Justerbar reb line ECO blackberry 120-180 cm/11 mm 1

H934210 Justerbar reb line ECO neon licorice 120-180 cm/11 mm 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H934207 Justerbar reb line ECO beetroot 120-180 cm/11 mm 1

H934208 Justerbar reb line ECO hedge 120-180 cm/11 mm 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H934211 Multilong line ECO blackberry 100-300 cm/20 mm 1

Justerbare liner med soft-grip håndtag!
Alle linerne kan justeres fra 120–180 cm og er udstyret med Hurttas  
unikke reflektorer. Hurttas vision er at lave hundeudstyr af 
genbrugsmaterialer. Derfor er alle ECO-mærkerne lavet af 100 % 
genbrugspolyester. Der er en fastgørelsesring ved håndtaget, hvor 
en dispenser med hømhøm-poser kan fastgøres.

17Justerbare Hurtta-liner med komforthåndtag



Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H933840 Hurtta Extreme overall, blackberry 25S cm 1

H933841 Hurtta Extreme overall, blackberry 30S cm 1

H933842 Hurtta Extreme overall, blackberry 30M cm 1

H933843 Hurtta Extreme overall, blackberry 35S cm 1

H933844 Hurtta Extreme overall, blackberry 35M cm 1

H933845 Hurtta Extreme overall, blackberry 40M cm 1

H933846 Hurtta Extreme overall, blackberry 45M cm 1

H933847 Hurtta Extreme overall, blackberry 50M cm 1

H933848 Hurtta Extreme overall, blackberry 55M cm 1

H933849 Hurtta Extreme overall, blackberry 60M cm 1

H933850 Hurtta Extreme overall, blackberry 65M cm 1

Extreme Overall Warming 
Overall er lavet til specielt koldt vejr. 

•  Overall'en dækker de store muskelgrupper, mave, bryst og ben,  
som er udsat for kulde.

• Det bløde materiale hæmmer ikke hundens bevægelse.
•  Ekstreme overalls kan også bruges til at holde hunden varm mellem 

træningspas.
•  Overall'en har varmereflekterende folie på indersiden, hvilket gør  

at det spreder varmen jævnt over hundens krop.
• Folien holder blodcirkulationen i gang.
•  På indersiden og på bagsiden er der flere elastikker, der kan justeres,  

så det får en optimal pasform for hunden.

Teknisk information:
•  Vandtæt op til 10.000 mm.
• 3M reflekterende detaljer for øget synlighed.
• Vindtæt.
• Kan bruges i temperaturer fra -5 til -30 grader.

Plejeanvisninger:
• Håndvaskes.
• Må ikke bleges, tørretumbles eller stryges.
• Brug ikke skyllemiddel.
• Stryg ikke.

18 Extreme Overall Warming 



Geviret er specielt udviklet til at 
holde hunden engageret i længere tid. 
Disse tyggepinde er lavet af naturlige 
ingredienser, der er fri for råhud, for 
en sikker tyggeoplevelse!

Egenskaber:
•  Fri for råhud, lavet med et begrænset antal ingredienser.
• Med naturlig kamilleekstrakt.
•  Hjælper med at rense tænder, mens hunden tygger.
•  Indeholder ikke farver, smagsstoffer,  konserverings  midler, 

GMO'er, gluten eller kød.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

WH5300360 Whimzees Occupy Antler L, 6 stk, 360 g MP 6

WH5300060 Whimzees Occupy Antler L, 60 g, bulk 22

L til hunde fra 18–27 kg.  
Pose med 6 tyggepinde.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

WH5100360 Whimzees Occupy Antler S, 24 stk, 360 g MP 6

S til hunde fra 7-12 kg.
Pose med 24 tyggepinde.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

WH5200360 Whimzees Occupy Antler M, 12 stk, 360 g MP 6

WH5200030 Whimzees Occupy Antler M, 30 g, bulk 66

M til hunde fra 12–18 kg.  
Pose med 12 tyggepinde.

Whimzees Occupy Antler 19



Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H1021 Goo-eez Lites All Season All Terrain Booties Black/Black, 2XS 1

H1022 Goo-eez Lites All Season All Terrain Booties Black/Black, XS 1

H1023 Goo-eez Lites All Season All Terrain Booties Black/Black, S 1

H1024 Goo-eez Lites All Season All Terrain Booties Black/Black, M 1

H1025 Goo-eez Lites All Season All Terrain Booties Black/Black, L 1

H1026 Goo-eez Lites All Season All Terrain Booties Black/Black, XL 1

H1027 Goo-eez Lites All Season All Terrain Booties Black/Black, 2XL 1

Goo-Eez hundesko

Goo-Eez hundesko
Vinteren byder på våde, frostkolde og saltdækkede veje og fortove – og dette 
kan være en ubehagelig, og måske smertefuld, oplevelse for hundens poter.
Glatte gulve kan også være en udfordring for en glad og aktiv hund, der nemt 
kan glide og komme til skade. Her kan vi absolut anbefale skridsikre hundesko. 
Derudover kan hunde have brug for sokker eller sko pga. operation. Goo-Eez 
er et revolutionerende produkt på markedet indenfor hundesko, de er lette 
at tage på og de forbliver på! De har gel i selve trædepuden, der beskytter 
og stødabsoberer.

Og da selv de mest hårdføre hunde har brug for forkælelse,
er skoen tilsat aloe vera for at blødgøre hundens poter for hvert skridt.

Goo-Eez lites kommer i en 4-pak. 
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Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H1165 Goo-eez Athleticaz, Red/Black, 2XS 1

H1166 Goo-eez Athleticaz, Red/Black, XS 1

H1167 Goo-eez Athleticaz, Red/Black, S 1

H1168 Goo-eez Athleticaz, Red/Black, M 1

H1169 Goo-eez Athleticaz, Red/Black, L 1

H1170 Goo-eez Athleticaz, Red/Black, XL 1

H1171 Goo-eez Athleticaz, Red/Black, 2XL 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H1181 Goo-eez Trendz, Snow Camo Charcoal/Black, 2XS 1

H1182 Goo-eez Trendz, Snow Camo Charcoal/Black, XS 1

H1183 Goo-eez Trendz, Snow Camo Charcoal/Black, S 1

H1184 Goo-eez Trendz, Snow Camo Charcoal/Black, M 1

H1185 Goo-eez Trendz, Snow Camo Charcoal/Black, L 1

H1186 Goo-eez Trendz, Snow Camo Charcoal/Black, XL 1

H1187 Goo-eez Trendz, Snow Camo Charcoal/Black, 2XL 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H1157 Goo-eez Monochromez, Black/Black, 2XS 1

H1158 Goo-eez Monochromez, Black/Black, XS 1

H1159 Goo-eez Monochromez, Black/Black, S 1

H1160 Goo-eez Monochromez, Black/Black, M 1

H1161 Goo-eez Monochromez, Black/Black, L 1

H1162 Goo-eez Monochromez, Black/Black, XL 1

H1163 Goo-eez Monochromez, Black/Black, 2XL 1

Goo-Eez hundesko

Ikke alle hunde har samme størrelse på for- og 
bagpoter, derfor findes Goo-Eez i 2-pak. 

Goo-Eez regular
kommer i en 2-pak

Pakkerne har en 
størrelsesguide på bagsiden 

for at give kunden et 
fingerpeg om hvilken

størrelse der skal  
vælges. 
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Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H686284 JK9 Multivest, 4in1 multifunctional dog jacket, XL, UV orange 1

H686291 JK9 Multivest, 4in1 multifunctional dog jacket, L, UV orange 1

H686307 JK9 Multivest, 4in1 multifunctional dog jacket, M, UV orange 1

H686314 JK9 Multivest, 4in1 multifunctional dog jacket, S, UV orange 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H684921 JK9 Multidummy swimming toy - 1 handle 1

H685881 JK9 Multidummy swimming toy - 2 handles 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H677992 K9 Premium Jogging line, 1,3 m, sort/rød 1

H678104 K9 Premium Jogging line, 1,3 m, sort/neon 1

Alsidigt træningsredskab på land og i vand
Julius-K9 har lanceret sit nye multifunktionelle træningsværktøj, 
JK9 Multidummy! Brug den på både land og vand som et 
trækkelegetøj eller et træningsredskab fyldt med godbidder. 
JK9 Multidummy er et perfekt tilbehør til vandreture ved 
vandet. Takket være dens komplementære opdriftsindsats 
flyder dummyen på vandet. Dens lyse, slående farve sikrer høj 
synlighed selv i uroligt vand.

Hunde elsker at bide på JK9 Multidummy, fordi dens 
skummateriale giver et fremragende greb.
Fjern den flydende indsats, og den afslører sin tredje funktion: 
den bliver en dummy, der kan fyldes!

Undgå at bruge JK9 Multidummy indeholdende  godbidder 
i vand, da madholderdelen ikke er vandtæt.

Den kan lukkes med en krog og løkke, som er mere holdbar 
end lynlåsløsninger og ikke så hård ved din hunds tænder. 
Den er nem at rengøre både indvendigt og udvendigt, og du 
kan håndvaske og børste den med sæbevand. Den aftagelige 
indsats er OEKO-TEX® certificeret, hvilket garanterer høj 
produktsikkerhed. Indsatsen kan ikke bruges separat til leg, 
brug den altid som tilbehør til JK9 Multidummy. Den fås ikke 
separat.

Efterlad den ikke med din hund uden opsyn og brug den kun 
til leg eller træning sammen. Undgå at tørre det i direkte sollys 
efter brug i vand. Rengør det grundigt efter at have brugt 
det som en påfyldelig dummy med godbidder; regelmæssig 
desinfektion anbefales.

K9 Premium Jogging line 
Den robuste, komfortable Premium Jogging-linje fås i 
neon og rød. Brug den hvor som helst, uanset om det er til 
udendørs træning, vandreture eller gåture i skoven. Det 
elastiske gummibånd dæmper pludselige træk og andre fysiske 
belastninger.

NB: Premium Jogging Line kan strække sig helt op til 42 cm, så 
den skal bruges med stor forsigtighed ved jogging ved en vej 
eller på steder, der er uklare, så der ikke sker uheld.

Den alsidige hundesele fra Julius-K9® kommer i fornyet form! 
JK9® Multifunctional 3in1 Dog Jacket, kan bruges som genoptræningssele, 
svømmevest, kølevest og hundefrakke. Den har gennemgået en række 
innovationer, både indvendigt og udvendigt.

Julius-K9® er i konstant udvikling, 
hvad enten det er nye produkter eller 
forbedringer af gennemprøvede 
modeller. Et af de fornyede produkter 
er den prisvindende 3i1 hundejakke, 
som er fantastisk til både vinter- og 
sommermånederne samt til hunde med 
begrænset mobilitet.

Som navnet antyder, er JK9® Multivest 
velegnet til flere forskellige formål. 
Takket være de flydende skumpuder 
kan den fungere som en redningsvest 
for at hjælpe din hund med at holde sig 
flydende.

Den isolerer godt, når den er tør i 
vintervejr og kan også bruges som 
hundejakke. Om sommeren fungerer 
det også som kølevest ved at fjerne 
de flydende skumpuder og derefter 
nedsænke jakken i vand. Sidst men 

ikke mindst kan den bruges som 
genoptræningssele. Håndtaget på ryggen 
og den ekstra rygstrop giver mulighed 
for stabile løft på to punkter, så hundens 
rygsøjle forbliver lige, og løft er mere 
sikkert for både hunden og ejeren.

22 K9 Premium Jogging line, Multidummy og Julius-K9



Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H681555 K9 IDC Longwalk - pink-grå, 2XL 1

H681562 K9 IDC Longwalk - pink-grå, L 1

H681579 K9 IDC Longwalk - pink-grå, M 1

H681586 K9 IDC Longwalk - pink-grå, XL 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H681593 K9 IDC Longwalk - pink-grå, S 1

H682057 K9 IDC Longwalk - pink-grå, 2XS 1

H682064 K9 IDC Longwalk - pink-grå, XS 1

Varenr. Varenavn Antall  Pris 

H686727 JK9 Speed Belt, Red 1

K9 IDC Longwalk nu i ny farve rosa og grå
Fri bevægelighed. Mød duo flexi systemet til K9 IDC longwalk.

Selen er designet til aktivt at tilpasse sig hundens bevægelser. De tre 
fastgørelsespunkter på selen er forbundet med elastiske stropper inde i selen, 
hvilket betyder, at den tilpasser sig både hundens og ejerens bevægelser.
Duo-flex sikrer, at selen altid er behagelig selv på de længste ture.

Vi introducerer JK9 SPEED RUNNING BELT
• Til løb på hobbyniveau.
• Til udflugter.
•  Med praktisk lomme til smartphone, nøgler m.m.

JK9®Speed – Bygget til topydelse
Julius-K9s® nyeste hundesele, JK9® Speed, er ankommet! Hvis du elsker 
naturen og regelmæssigt tager på eventyr med din hund, var JK9®Speed     
ment til dig. Denne sele er det perfekte valg, hvis du vil løbe, hvor andre 
knap kan gå.

Denne sele giver dig mulighed for at dyrke sport sammen med din
hund, selvom hunden ikke kan lide at trække. Da JK9 Speed     er en
kort Y-formet sele, bøjer den ikke tilbage og svinger sidelæns,
selvom din hund foretrækker at løbe ved siden af   dig i stedet for
foran. Selens tyskfremstillede OEKO-TEX-certificerede®-stropper
kan justeres i fem punkter, så de kan tilpasses helt til din hund.
Dette gør det også til et godt valg for hunde, der stadig vokser.

Hvad med løbeture på mørke dage?
Ingen grund til bekymring, de reflekterende syninger vil få dig til at føle
dig sikker selv i mørke. Og typisk for Julius-K9 hundeseler, JK9® Speed
    har også krog og løkke, som du kan skifte efter ønske.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H684969 K9 Speed harness, Size: S, red 1

H684976 K9 Speed harness, Size: M, red 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H684983 K9 Speed harness, Size: L, red 1

H684990 K9 Speed harness, Size: XL, red 1

23Julius K9 Longwalk, Maintrailing sele og JK9 Duoplay



JK9 Duoplay antibacterial ball
Duoball er lavet af et meget slidstærkt materiale for at 
øge legetøjets levetid. Kan bruges både som træklegetøj og 
kastelegetøj. Fremstillet af naturgummi. 

Mange mennesker tager deres hundelegetøj med ind i byom-
råder og parker. Disse områder er et populært mødested for 
hunde at lege og have det sjovt. Dette udsætter hundens legetøj 
for forskellige mikrober. For at mindske spredningen af   bakterier 
har K9 udviklet den antibakterielle bold JK9 Duoplay.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H686789 JK9 Led Spot 1

JK9®LED SPOT
Det nyeste tilbehør fra Julius-K9®, JK9®LED SPOT, er nem at 
montere, og gør din hund synlig når det er mørkt.

•  Fastgøres nemt til hundens sele, halsbånd eller endda din egen 
taske eller tøj. Takket være burrebåndet kan den lukkes tæt, så 
den er meget stabil.

•  JK9®LED SPOT kan monteres på halselementet til 
JK9®Mantrailing med et enkelt klik.

•  Lyset på 10 lumen kan ses op til 500 meter.
•  Lampen har tre indstillinger: konstant lys, langsomt blinkende 

og kontinuerligt blink.
•  I langsomt blinkende tilstand varer batterilevetiden over 

tusinde timer, og batteriet kan udskiftes. 
• Lampen er stænksikker, og skal afmonteres inden vask.
• CR2032 batteri medfølger.

24 Duoplay antibacterial ball og JK9®LED Spot

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H684860 K9 Duoplay bold Antibacterial - lille - naturgummi 1

H684877 K9 Duoplay bold Antibacterial - stor - naturgummi 1



Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H19167 Curli Vegan Apple Leather Harness Brown 3XS 1

H19168 Curli Vegan Apple Leather Harness Brown 2XS 1

H19169 Curli Vegan Apple Leather Harness Brown XS 1

H19170 Curli Vegan Apple Leather Harness Brown S 1

H19171 Curli Vegan Apple Leather Harness Brown M 1

H19172 Curli Vegan Apple Leather Harness Brown L 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H19155 Curli Vegan Apple Leather Harness Black 3XS 1

H19156 Curli Vegan Apple Leather Harness Black 2XS 1

H19157 Curli Vegan Apple Leather Harness Black XS 1

H19158 Curli Vegan Apple Leather Harness Black S 1

H19159 Curli Vegan Apple Leather Harness Black M 1

H19160 Curli Vegan Apple Leather Harness Black L 1

Den er lavet af yderst innovativt, 
plantebaseret hybridlæder - dyrevenligt 
og med dine hunde i tankerne. Den 
kombinerer funktionaliteten, ydeevnen 
og ergonomien fra de prisvindende Curli 
Clasp med særligt værdifuldt materiale 
og design.

Da vi udviklede en premium-serie af 
den succesfulde Curli Clasp Collection, 
var det en principsag for os at lægge 
vægt på valget af innovativt materiale 
og den bedst mulige løsning med 

hensyn til design og funktionalitet: 
Apple Leather er fremstillet af 
biprodukter fra æblejuiceindustrien 
ved hjælp af moderne teknikker, undgå   
ikke-genanvendelige materialer så 
vidt muligt og væsentligt reducere 
kulstofemissionerne.

Resultatet er et plantebaseret læder 
af høj kvalitet, som ikke kun er meget 
blødere og derfor mere behageligt at 
have på end almindeligt læder, men 
garanterer en langt bedre ydeevne 

i forhold til levetid og holdbarhed 
sammenlignet med dyrelæder. 
Æblelæder er meget modstandsdygtigt 
og nemt at rengøre. Den fine perforering 
gør selen åndbar og giver den et ekstra 
stilrent look.

Med andre ord er æbleskind det perfekte 
materiale til overførsel vores vision og 
løfte om kvaliteten af   vores produkter til 
en ny Curli Premium Collection.

En sele lavet af plantebaseret Apple Leather
DEN NYE CURLI CLASP PREMIUM-KOLLEKTION
Vi er stolte af at præsentere den nye Curli Premium-kollektion  
Apple Leather Curli Clasp Vest Harness.

NYHED: 
lavet af innovativt, 

plantebaseret 

hybridlæder!

25The Apple Leather curli Clasp Vest Harness.



Varenr. Varenavn Antal  Pris 

143115 nextmune Stomodine LP, 50 ml 1

nextmune Stomodine LP 
Oral gel med klorhexidin og Tris-EDTA til 
effektiv daglig mundhygiejne hos hund og kat.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

143116 nextmune Stomodine 30 ml 1

nextmune Stomodine 
Gel med klorhexidin til effektiv mundhygiejne 
før, under og efter enhver behandling i 
mundhulen (fjernelse af tandsten, tand-
udtrækning, operationer) hos hund og kat.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

143116F nextmune Stomodine F 30 ml 1

nextmune Stomodine F 
Stomodine F effektiv mundhygiejne til daglig 
brug hos hund og kat.

” Nyt år, sunde 
mundhuler i fokus”  
hos nextmune
Desinficerende mundgel med 
klorhexidin til daglig pleje og syntetisk 
kødsmag = tåles af foderallergikere.

nextmune26



E-VET HAR SIN 
EGEN SERVICEAFDELING

  Bedste serviceteknikere

  Dyb indsigt 

  Tæt dialog 

  Servicekontrakter 

  Hurtige løsninger

E-vet’s medicoteknikere har stor 
erfaring og tilpasser sig de stadig større 
krav som specialiseret udstyr kræver, 
og de har en indgående indsigt i de 
veterinære produkter.

Vi tilbyder serviceaftaler på alt klinikkens 
udstyr, herunder udstyr, der er omfattet 
af årlige, lovpligtige eftersyn. 

Vi kan også servicere udstyr med akut 
brug for kvalificeret assistance.

Derudover har vi også mulighed for at 
logge på dit udstyr via TeamViewer, hvis 
der er udfordringer med software, PACS 
eller lign. Det er en effektiv måde at få 

udstyret serviceret på, ligesom det ofte 
kan reducere den tid, man har nedbrud.

Tag fat i os og få en uforpligtende 
snak om, hvordan vi kan løse jeres 
servicebehov. 

Vores mål er at være dyrlægens sikre 
samarbejdspartner – også når det 
drejer sig om service.

Vi glæder os til at servicere jer og ser 
frem til et forsat godt samarbejde.

Karl Erik Bering
E-vet

Det betyder, at vi:

• Har medicoteknikere, 
med dyb indsigt i det 
udstyr vi sælger og 
servicerer.

• Får en tættere dialog 
med dig som kunde.

• Løser problemerne 
hurtigere, så du undgår 
lang ventetid.

• Kan stille låneudstyr 
til rådighed, når der er 
behov.

Vi dækker 
hele 

Danmark!

E-vet
service

E-vet
service

E-vet
service

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

143115 nextmune Stomodine LP, 50 ml 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

143116F nextmune Stomodine F 30 ml 1
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Varenr. Varenavn Antal Pris 

H78017 flexi Xtreme line, bånd, S: 5m < 20 kg, orange 1

H78018 flexi Xtreme line, bånd, M: 5m < 35 kg, orange 1

H78019 flexi Xtreme line, bånd, L: 5m < 65 kg, orange 1

H78020 flexi Xtreme line, bånd, L: 8m < 65 kg, orange 1

H78024 flexi Xtreme line, bånd, XS: 3m < 15 kg, orange 1

Flexi liner er små vidundere i sig selv. 
De er spækket med innovative ideer, 
patenteret teknologi og håndlavede 
detaljer. Hver model gennemgår mere 
end 100 kvalitetstjek som vil tilfreds-
stille behovene til selv den mest 
energiske hund. 

Flexi Xtreme 
– til den professionelle!

Endnu en gang et skridt foran med Flexi Xtreme. Designet til at imødekomme de 
stigende krav til intensiv brug. Fremstillet med særligt slidstærke materialer og et 
bånd lavet af ekstremt slidstærke fibre.

Åbning  
på bagsiden

– gør det nemt 
at fylde

displayet op.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

H000611 Earth Rated Borddisplay med 30 ruller, Lavendel 1

Borddisplay med 30 ruller
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Varenr. Varenavn Antal  Pris 

141065 CANIKUR PRO sprøjte 15 ml 1

141066 CANIKUR PRO sprøjte 30 ml 1

141067 CANIKUR PRO sprøjte 60 ml 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

141076 VIACUTAN PLUS doseringsflaske 95 ml 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

141071K CANOSAN tabletter kat, 
600 mg 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

141071P CANOSAN pellets 
1300 g 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

141069 CANIKUR tyggetabletter 12 x 4,4 g 1

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

141077 VIACUTAN PLUS kapsler, 550 mg 1

Canosan tabletter til kat
Canosan købes som tyggetabletter 
eller pellets og fås til både hund og kat. 
Canosan er målrettet »bevægelsesappa-
ratet« og støtter dyrets naturlige syste-
mer og bevarer leddenes funktionalitet.

Viacutan Plus kapsler
Viacutan Plus er en afbalanceret og koncentre-
ret blanding af Omega 6 og Omega 3 fedtsyrer, 
der stammer fra både plante- og fiskeolier. 
Den gives som dagligt fodertilskud til hunde  
og katte for at styrke og pleje deres hud og pels.

Canikur tyggetabletter
Canikur fås til hund mod akut diarre. 
Letanvendelig tyggetablet til regulering af 
tarmfunktionen ved diarré

Viacutan Plus doseringsflaske
Viacutan Plus er en afbalanceret og koncentreret 
blanding af Omega 6 og Omega 3 fedtsyrer, der 
stammer fra både plante- og fiskeolier. Den gives 
som dagligt fodertilskud til hunde og katte for at 
styrke og pleje deres hud og pels.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

141071 CANOSAN tabletter 
hund, 2 g 1

Canusan tabletter hund
Canosan købes som tyggetabletter 
eller pellets og fås til både hund og kat. 
Canosan er målrettet »bevægelses-
apparatet« og støtter dyrets naturlige 
systemer og bevarer leddenes 
funktionalitet.

Canikur Pro sprøjte
Canikur Pro fås til både hund og kat og kan bruges 
forebyggende samt behandlende mod diarré. 
Velsmagende pasta indeholdende både Probiotika, 
Prebiotika samt mineralsk ler.

Viacutan Plus doseringsflaske, Plus kapsler, Canikur tyggetabletter, Pro sprøjte og Canosan tabletter,  
pellets til kat og hund

Canusan pellets
Canosan købes som tyggetabletter 
eller pellets og fås til både hund og kat. 
Canosan er målrettet »bevægelses-
apparatet« og støtter dyrets naturlige 
systemer og bevarer leddenes 
funktionalitet.
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Companion Training Sausage Duck
And 76,5 %, kartoffelstivelse 10 %, grønsagsprotein 8 %, 
grønsagsglycerin 3 %, sorbitol 2 %, salt 0,5%,  
råprotein ≥ 10 %, råfedt ≤ 2,5 %, råfibre ≤ 1 %,  
råaske ≤ 5,5%, fugkt ≤ 66 %.

Companion training sausage beef
Oksekød 76,5 %, kartoffelstivelse 10 %, 
grønsagsprotein 8 %, grønsagsglycerin 3 %,  
sorbitol 2 %, salt 0,5 %, råprotein ≥ 10 %, råfedt ≤ 2,5 %, 
råfibre ≤ 1 %, råaske ≤ 5,5 %, fugt ≤ 66 %.

Companion training sausage lamb
Lam 76,5 %, kartoffelstivelse 10%, grønsagsprotein 8 %, 
grønsagsglycerin 3 %, sorbitol 2  %, salt 0,5 %,  
råprotein ≥ 10%, råfedt ≤ 2,5 %, råfibre ≤ 1 %,  
råaske ≤ 5,5 %, fugt ≤ 66 %.

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

CD102007 Companion Training Sausage - Duck 100g 48

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

CD103004 Companion Training Sausage - Beef 100 g 48

Varenr. Varenavn Antal  Pris 

CD104003 Companion Training Sausage - Lamb 100 g 48

Companion Training Sausage 31
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