filcaki

długi

szorstki

kręcony

Wygięte zęby, zaostrzone
po wewnętrznej stronie,
idealnie nadają się do rozcinania
i usuwania kołtunów.
Specjalny kształt zapobiega ryzyku
zranienia skóry zwierzęcia.

Filcak 9 zębów wygięte/długie
CH 4831
Duże rasy/ Średnie rasy/ Małe rasy/ Koty

Ť 907731 348317

Filcak 12 zębów wygięte, krótkie
CH 4830
Duże rasy/ Średnie rasy/ Małe rasy/ Koty

● 907731 348300

ZGRZEBŁo METALOWE
Zgrzebło metalowe 19,5 cm
CH 4832
Wszystkie rodzaje sierści i włosa.
Rasy psów:
duże, średnie rasy, małe rasy
Koty

● 907731 348324

Dwustronne zgrzebło do wyczesywania
martwego włosa/podszerstka.
Dzięki dwóm rodzajom zębów
możliwa jest optymalna pielęgnacja
każdego rodzaju okrywy włosowej
u wszystkich ras psów oraz kotów.

Zgrzebła do wyczesywania

Zgrzebło do wyczesywania S - ostrze 46 mm
CH 4822
Małe rasy/ Koty

Wszystkie rodzaje sierści i włosa.

 ي907731 348225

Zgrzebło do wyczesywania M - ostrze 66 mm
CH 4823
Średnie rasy/ Małe rasy/ Koty
Wszystkie rodzaje sierści i włosa.

● 907731 348232

Zgrzebło do wyczesywania L - ostrze 76 mm
CH 4824
Duże rasy/ Średnie rasy

Wszystkie rodzaje sierści i włosa.

 ي907731 348249

Zgrzebło do wyczesywania XL - ostrze 100 mm
CH 4825
Duże rasy/ Średnie rasy

Wszystkie rodzaje sierści i włosa.

 ي907731 348256

Zgrzebło idealnie
nadaje się do usuwania martwego
włosa oraz wyczesywania
podszerstka. Częste używanie
pomaga skrócić okres linienia
dzięki czemu ogranicza ilość
wypadającej sierści.
Czesanie powinno odbywać się
długimi pociągnięciami,
zgodnymi z kierunkiem wzrostu
włosa.

ZGRZEBŁA GRABKI

długi

szorstki

kręcony

Zaokrąglone na końcach zęby
bardzo dobrze rozczesują splątane włosie,
usuwając martwą sierść.
Czesząc, jednocześnie delikatnie
masuje skórę zwierzęcia,
poprawiając krążenie.

Zgrzebło grabki 8cm
CH 4829
Średnie rasy/ Małe rasy/ Koty

Ť 907731 348294

Zgrzebło grabki 11cm
CH 4828
Duże rasy/ Średnie rasy

● 907731 348287

ZGRZEBŁA GRABKI OBROTOWE

długi

szorstki

kręcony

Zgrzebło Grabki Obrotowe 13 zębów
CH 4834

Zaokrąglone na końcach obrotowe zęby
bardzo dobrze rozczesują splątane włosie,
usuwając martwą sierść.
Czesząc, jednocześnie delikatnie
masuje skórę zwierzęcia,
poprawiając krążenie.

Duże rasy/ Średnie rasy/ Małe rasy/ Koty

● 907731 348348

Zgrzebło Grabki Obrotowe 13 zębów
podwójne 24 zębów
CH 4835
Duże rasy/ Średnie rasy/ Małe rasy

 ي907731 348355

grzebieNIE poprzecznE, obrotowE
Obrotowe zęby delikatnie rozplątują włos,
nie powodując dyskomfortu zwierzęcia.

długi

szorstki

kręcony

Grzebień poprzeczny, obrotowy bardzo gęsty
CH 4812
Duże rasy/ Średnie rasy/ Małe rasy/ Koty

 ي907731 348126

Grzebień poprzeczny, obrotowy, rzadki
CH 4813
Duże rasy/ Średnie rasy/ Małe rasy/ Koty

● 907731 348133

Grzebień poprzeczny obrotowy gęsty
CH 4815
Duże rasy/ Średnie rasy/ Małe rasy/ Koty

● 907731 348157

grzebieNIE poprzecznE, obrotowE
Obrotowe zęby delikatnie rozplątują włos,
nie powodując dyskomfortu zwierzęcia.

długi

krótki

szorstki kręcony

Grzebień poprzeczny obrotowy rzadki/gęsty
CH 4814
Duże rasy/ Średnie rasy/ Małe rasy/ Koty

 ي907731 348140

GRZEBIEń OBROTOWy
Obrotowe zęby delikatnie rozplątują włos,
nie powodując dyskomfortu zwierzęcia.

Grzebień Obrotowy 18 cm
CH 4811

Wszystkie rodzaje sierści i włosa.
Duże rasy/ Średnie rasy/ Małe rasy/ Koty

● 907731 348119

SZCZOTKI DREWNIANE

długi

krótki

szorstki kręcony

Szczotka drewniana
miękki drut z kulką MINI 6,2 cm
CH 4816
Małe rasy/ Koty

 ي907731 348164

Szczotka drewniana
miękki drut z kulką SMALL 8,9 cm
CH 4817
Średnie rasy/ Małe rasy/ Koty

● 907731 348171

Szczotka drewniana
miękki drut z kulką LARGE 12,2 cm
CH 4818
Duże rasy/ Średnie rasy

● 907731 348188

Delikatne szpilki wyczesują martwy włos/
podszerstek, oczyszczając sierść
z zanieczyszczeń i nadając jej połysk.
Kulki na końcach szpilek chronią skórę
zwierzęcia przed podrażnieniami.

szczotka plastikowa jednostronna
Delikatne szpilki wyczesują martwy włos/
podszerstek, oczyszczając sierść
z zanieczyszczeń i nadając jej połysk

długi

szorstki

kręcony

Szczotka
Plas k jednostronna drut 5,5 cm
CH 4809
Duże rasy/ Średnie rasy/ Małe rasy/ Koty

● 907731 348096

szczotka plastikowa dwustronna

długi

krótki

szorstki kręcony

Szczotka
Plas k dwustronna włos miękki drut 5,5cm
CH 4808
Duże rasy/ Średnie rasy/ Małe rasy/ Koty

● 907731 348089

Włosie szczotki idealnie
nadaje się do oczyszczania sierści
z wszelkich zanieczyszczeń
a delikatne szpilki wyczesują
martwy włos/podszerstek nadając jej połysk

szczotkA GIĘTKA
Delikatne szpilki wyczesują
podszerstek/ martwy włos, czyszcząc sierść
z zanieczyszczeń i nadając jej połysk.
Dzięki elastycznej głowicy
idealnie dopasowuje się do kształtu.

długi

szorstki

kręcony

Szczotka Giętka miękki drut 6,7 cm
CH 4819
Średnie rasy/ Małe rasy/ Koty

● 907731 348195

TRYMER
Trymer przy umiejętnym zastosowaniu
usuwa martwy włos,
ograniczając ilość wypadającej
sierści. Nadaje się też do modelowania
oraz skracania sierści.

Trymer na żyletkę
CH 4833
Rasy psów:
duże, średnie rasy, małe rasy
Koty

● 907731 348331

szczotki plastikowe
Delikatne szpilki wyczesują podszerstek
i martwy włos, czyszcząc sierść
z zanieczyszczeń i nadając jej połysk.

długi

szorstki

Szczotka
Plas k miękki drut MINI 6,9 cm
CH 4804
Małe rasy/ Koty

● 907731 348041

Szczotka
Plas k miękki drut SMALL 9,4 cm
CH 4805
Średnie rasy/ Małe rasy/ Koty

● 907731 348058

Szczotka
Plas k miękki drut LARGE 12,5 cm
CH 4807
Duże rasy

● 907731 348072

Szczotka
Plas k miękki drut MIDI 12,1 cm
CH 4806
Duże rasy/ Średnie rasy

● 907731 348065

kręcony

SZCZOTKI PLASTIKOWE DRUT
Delikatne szpilki wyczesują martwy włos
i podszerstek, oczyszczając sierść
z zanieczyszczeń i nadając jej połysk.

długi

szorstki

kręcony

Szczotka plas kowa drut z kulką 9,8 cm
CH 4826
Duże rasy/ Średnie rasy

● 907731 348263

Szczotka plas kowa drut z kulką 8,2 cm
CH 4827
Małe rasy/ Koty

● 907731 348270

szczotka samoczyszcząca

długi

szorstki

kręcony

Szczotka (samoczyszcząca) wysuwany drut 12 cm
CH 4820
Rasy psów:
duże, średnie rasy, małe rasy
Koty

● 907731 348201

Delikatne szpilki wyczesują martwy włos
i podszerstek, oczyszczając sierść
z zanieczyszczeń i nadając jej połysk.
Specjalny system ułatwia usuwanie
wyczesanej sierści ze szczotki.

szczotka samoczyszcząca
Delikatne szpilki wyczesują martwy włos
i podszerstek, oczyszczając sierść
z zanieczyszczeń i nadając jej połysk.
Specjalny system ułatwia usuwanie
wyczesanej sierści ze szczotki.
Rasy psów:
duże, średnie rasy, małe rasy
Koty

Szczotka (samoczyszcząca) wysuwany drut 9 cm
CH 4821

● 907731 348218

OBCINACZKI DO PAZURÓW
Obcinaczki do pazurów małe 6,5 cm
CH 4838

● 907731 348386

Cążki do obcinania pazurów u psów małych ras,
kotów oraz innych małych zwierząt.
Przy obcinaniu pazurów należy zwrócić
szczególna uwagę na układ krwionośny
aby nie uszkodzić biegnących w pazurze naczyń
i poprzez zbyt krótkie przycięcie,
nie spowodować krwotoku.

szczotkI METALOWE

długi

szorstki

Szczotka
Metal miękki drut MINI 6,2 cm
CH 4803
Małe rasy/ Koty

● 907731 348034

Szczotka
Metal miękki drut SMALL 8,9 cm
CH 4802
Średnie rasy/ Małe rasy/ Koty

● 907731 348027

Szczotka
Metal miękki drut MIDI 11,8 cm
CH 4801
Duże rasy/ Średnie rasy

● 907731 348010

Szczotka
Metal miękki drut LARGE 12,2 cm
CH 4800
Duże rasy

● 907731 348003

kręcony

Delikatne szpilki wyczesują
podszerstek/martwy włos,
czyszcząc sierść z zanieczyszczeń
i nadając jej połysk.

szczoteczki do zębów
Szczoteczki do zębów dwustronne 2szt.
CH 4837
Psy wszystkich ras.
Szczoteczka idealnie nadaje się do pielęgnacji uzębienia zwierzęcia
a jej regularne stosowanie pomaga zachować odpowiednią
higienę jamy ustnej oraz redukuje przyrost kamienia nazębnego.

● 907731 348379

Szczoteczki do zębów na palec 2 szt.
CH 4836
Psy wszystkich ras
W zestawie znajdują się dwie szczoteczki.
Jedna idealnie czyści zęby pomagając redukować
osadzanie się kamienia nazębnego.
Druga szczoteczka masuje dziąsła, wspomagając
krążenie i zapobiegając chorobom dziąseł i przyzębia.

● 907731 348362

RĘKAWICA
Dzięki formie rękawicy, szczotka usuwa
martwy włos oraz zanieczyszczenia
z sierści poprawiając jednocześnie krążenie
oraz dając zwierzęciu relaks poprzez
masaż/głaskanie
Szczotka rękawica do wyczesywania (gęsta) 18cm
CH 4810
Duże rasy/ Średnie rasy/ Małe rasy/ Koty

● 907731 348102

ODDZIAŁ INOWROCŁAW
ul. Transportowca 7,
tel: (52) 359 31 80,
e-mail: dzialhandlowy@rokus.pl

ODDZIAŁ GDAŃSK
Kowale, ul. Magnacka 25,
tel: (58) 322 11 26,
e-mail: biurogdansk@rokus.pl

www.rokus.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
ul. Aleja Oﬁar Terroryzmu 11 Września 12,
tel.: 602 327 431,
e-mail: biurolodz@rokus.pl

