
VÝROBKY PRO PÉČI  
O SRST KOČEK A PSŮ



Kompletní řada kartáčů!
Objevte novou řadu kartáčů ANAH, která splňuje všechny požadavky  
na péči o srst koček a psů.

40 položek

položek
67

6 položek 21 položek
PRO PSY PRO KOČKYPRO

NOVINKA

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK A PSŮ



Ergonomické prvky

Výhoda

Nová rukojeť byla navržena pro optimální komfort a úchop, a to díky:

Pouze jedna velikost 
rukojeti bez ohledu  
na velikost výrobku,  
která se přizpůsobí 
různým velikostem ruky.

Měkkému provedení SOFT TOUCH  
s protiskluzovým povrchem

vložka  
z termoplastové pryže

měkké  
výstupky

Ergonomický 
tvar

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK A PSŮ



VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK A PSŮ

Moderní design
Řada byla navržena s důrazem na moderní tvary kombinované  
s měkkými barevnými trendy odstíny.

mátová zelená  
a antracitová šedá

Harmonické a dynamické linie výrobků uživatele osloví

mátová zelená  
a bílá

růžová  
a bílá

PRO PSY PRO KOČKYPRO



VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK A PSŮ

Garance kvality
Hlavní výhodou řady kartáčů ANAH je kvalita. Kartáče jsou vyrobeny 
z ABS plastu, který se vyznačuje vysokou odolností a dlouhou životností.

* ABS = Akrylonitrilbutadienstyren

Kroužek 
z termoplastové 

pryže mezi hlavou 
kartáče a rukojetí 
zajišťuje dokonalé 

uchycení.

Všechny kovové prvky  
(čepele, zuby a hroty)  

jsou vyrobeny 
z nerezové oceli.

Robustní a trvanlivý
ABS plast



VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK A PSŮ

Obal s informacemi
Nový grafický design řady výrobků ANAH je založen na harmonických barvách a liniích,  
jež umožňují optimální rozmístění výrobků v regálech a jejich adekvátní viditelnost.
Obal obsahuje informace pro uživatele a pomáhá mu vybrat správný výrobek. 

Propagační text  
na zadní straně obalu, 
který popisuje funkci 
výrobku, jeho určení  

a typ srsti.

Segmentační proužek

Určení:
ZVÍŘE

Typ  
SRSTI

VELIKOST 
výrobku

Zdůraznění úpravy 
SOFT TOUCH



100%

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK A PSŮ

Ekologicky odpovědný přístup
Řada ANAH byla navržena v souladu s ekologicky odpovědným přístupem:
–   díky kvalitě použitých materiálů, které jsou zárukou delší životnosti výrobků.
–   díky ekologicky odpovědnějšímu návrhu balení a vnějších obalových 

materiálů:
•  Linie ořezu obalů byly optimalizovány s důrazem na zmenšení  

velikosti obalu, a tudíž i množství spotřebovaného materiálu. 
Zároveň byly eliminovány plastové sáčky a kovové nýty,  
díky čemuž je recyklace našich obalů snazší.

•  Výrobky jsou do prodejen dodávány v baleních obsahujících  
3 položky ve 100% recyklovatelných plastových sáčcích.

Pro podrobnější informace o závazku společnosti Zolux 
v oblasti společenské odpovědnosti prosím navštivte: 
en.zolux.com/csr-horizon



VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK A PSŮ

Kompletní řada  
rozdělená do segmentů
Řada 67 položek rozdělených do 3 hlavních segmentů. 3 hlavní segmenty,  
které uspokojí požadavky na péči o srst všech kategorií domácích mazlíčků.

Segment výrobků 
pro kočky: široká 
řada zahrnující 
21 položek,  
která reflektuje 
růst tohoto 
segmentu trhu.

Segment výrobků pro 
štěňata: limitovaná řada 
zahrnující 6 položek 
s cílem získat nové 
uživatele již od začátku 
jejich soužití se zvířetem.

Segment výrobků  
pro psy: 40 položek.

PRO PSY

PRO 
KOČKYNOVINKA

PRO



ANAH SLICKER BRUSH SMALL

 73x35x178 mm

 90x45x230 mm

 3

470 800   &:DDQKME=\U]UUW:

ANAH SLICKER BRUSH MEDIUM

 95x35x183 mm

 110x45x240 mm

 3

470 801   &:DDQKME=\U]UV^:

ANAH SLICKER BRUSH LARGE

 120x40x208 mm

 140x45x262 mm

 3

470 802   &:DDQKME=\U]UW[:

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST PSŮ

Rozčesávací kartáč
Díky svým pružným a zahnutým hrotům se používá pro vyčesávání 
spodní vrstvy srsti.

Rozčesává, odstraňuje 
vypadané chlupy 
a vyhlazuje srst.

PRO PSY

Hroty  
z nerezové oceli

Všechny typy srsti



ANAH GENTLE SLICKER BRUSH SMALL

 64x42x173 mm

 80x60x224 mm

 3

470 803 &:DDQKME=\U]UXX:

ANAH GENTLE SLICKER BRUSH MEDIUM

 80x42x175 mm

 100x60x230 mm

 3

470 804 &:DDQKME=\U]UYU:

ANAH GENTLE SLICKER BRUSH LARGE

 112x42x180 mm

 130x60x230 mm

 3

470 805 &:DDQKME=\U]UZ\:

PRO PSY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST PSŮ

Jemný rozčesávací kartáč
Díky svým pružným hrotům s plastovými konci, které jsou pro psa 
jemnější, se používá pro jemné vyčesávání spodní vrstvy srsti.

Plastové konce 
hrotů pro větší 

komfort

Rozčesává, odstraňuje 
vypadané chlupy 
a vyhlazuje srst.

Střední a dlouhá srst



ANAH RETRACTABLE SLICKER BRUSH SMALL

 75x50x185 mm

 100x50x245 mm

 3

470 806 &:DDQKME=\U]U[Y:

ANAH RETRACTABLE SLICKER BRUSH MEDIUM

 92x50x190 mm

 110x50x245 mm

 3

470 807 &:DDQKME=\U]U\V:

ANAH RETRACTABLE SLICKER BRUSH LARGE

 108x50x210 mm

 140x50x265 mm

 3

470 808 &:DDQKME=\U]U]]:

PRO PSY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST PSŮ

Rozčesávací kartáč se zasouvacími hroty
Jeho pružné a zahnuté hroty slouží k vyčesávání spodní vrstvy srsti. 
Díky svým zasouvacím hrotům se tento kartáč snadno používá a čistí.

Rozčesává, odstraňuje 
vypadané chlupy 
a vyhlazuje srst.

Všechny typy srsti

Hroty  
z nerezové oceli

Pro zobrazení  
produktového videa 

klikněte nebo  
naskenujte kód



ANAH FLEXIBLE DOUBLE SLICKER BRUSH SMALL

 62x40x210 mm

 90x50x268 mm

 3

470 809 &:DDQKME=\U]U^Z:

ANAH FLEXIBLE DOUBLE SLICKER BRUSH MEDIUM

 72x40x210 mm

 90x50x270 mm

 3

470 810 &:DDQKME=\U]VUV:

ANAH FLEXIBLE DOUBLE SLICKER BRUSH LARGE

 95x40x215 mm

 130x50x270 mm

 3

470 811 &:DDQKME=\U]VV]:

PRO PSY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST PSŮ

Pružný oboustranný rozčesávací kartáč
Díky svým dlouhým a pružným hrotům se používá pro vyčesávání 
spodní vrstvy srsti. Oboustranný, vhodný pro všechny způsoby  
vyčesávání. Pružná hlava snáze kopíruje kontury vašeho psa,  
a umožňuje tak efektivnější a pohodlnější vyčesávání.

Pro zobrazení  
produktového videa 

klikněte nebo  
naskenujte kód

Hroty  
z nerezové oceli

Všechny typy srsti

Rozčesává, odstraňuje 
vypadané chlupy 
a vyhlazuje srst.



ANAH SUPER BRUSH SMALL

 50x25x152 mm

 70x50x200 mm

 3

470 812 &:DDQKME=\U]VWZ:

ANAH SUPER BRUSH MEDIUM

 70x25x152 mm

 90x60x200 mm

 3

470 813 &:DDQKME=\U]VXW:

ANAH SUPER BRUSH LARGE

 100x25x152 mm

 110x60x207 mm

 3

470 814 &:DDQKME=\U]VY^:

PRO PSY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST PSŮ

Super Brush
Kovové hrablo nové generace pro dokonale hladkou srst.  
Ideální pro efektivní odstranění volných chlupů a spodní vrstvy srsti. 

Čepel  
z nerezové oceli

Pro zobrazení  
produktového videa 

klikněte nebo  
naskenujte kód

Všechny typy srsti

Odstraňuje  
vypadané chlupy  
a vyhlazuje srst.



ANAH DOUBLE BRUSH SMALL

 55x57x220 mm

 90x65x270 mm

 3

470 815 &:DDQKME=\U]VZ[:

ANAH DOUBLE BRUSH LARGE

 70x57x232 mm

 100x65x285 mm

 3

470 816 &:DDQKME=\U]V[X:

PRO PSY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST PSŮ

Oboustranný kartáč
Kovové hroty vyčesávají a jemně rozplétají hustší části srsti, 
zatímco nylonové štětiny srst perfektně vyhlazují a dodávají jí lesk.

Rozplétá srst  
a dodává jí lesk.

Hroty  
z nerezové oceli

Dlouhá srst



ANAH BI-MATERIAL BRUSH SMALL

 55x37x220 mm

 70x35x283 mm

 3

470 817 &:DDQKME=\U]V\U:

ANAH BI-MATERIAL BRUSH LARGE

 67x37x235 mm

 90x35x295 mm

 3

470 818 &:DDQKME=\U]V]\:

PRO PSY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST PSŮ

Kartáč ze dvou materiálů
Díky svým pružným hrotům s plastovými konci, které jsou pro psa jemnější,  
se používá pro jemné vyčesávání spodní vrstvy srsti. Nylonové štětiny odstraňují 
ze spodní vrstvy srsti volné chlupy, srst dokonale vyhladí a dodají jí více lesku.

Odstraňuje volné 
chlupy, rozplétá srst  

a dodává jí lesk.
Plastové konce hrotů 

pro větší komfort

Střední a dlouhá srst



ANAH CUSHION BRUSH SMALL

 55x40x220 mm

 70x35x280 mm

 3

470 819 &:DDQKME=\U]V^Y:

ANAH CUSHION BRUSH LARGE

 67x40x235 mm

 90x40x290 mm

 3

470 820 &:DDQKME=\U]WUU:

PRO PSY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST PSŮ

Kartáč s polštářkem
Kovové hroty vyčesávají a jemně rozplétají hustší část srsti.

Rozplétá, 
načechrává  
a dodává  
srsti lesk.

Hroty  
z nerezové oceli

Dlouhá srst



ANAH CURRY COMB WITH 20 NUBS

 120x30x173 mm

 140x30x232 mm

 3

470 821 &:DDQKME=\U]WV\:

ANAH DOUBLE-ROW CURRY COMB

 120x30x173 mm

 140x30x227 mm

 3

470 822 &:DDQKME=\U]WWY:

ANAH RETRACTABLE CURRY COMB WITH 18 NUBS

 120x45x170 mm

 140x50x230 mm

 3

470 823 &:DDQKME=\U]WXV:

PRO PSY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST PSŮ

Vyčesávací hrablo
Účinně odstraňuje volné chlupy a díky otočným zubům srst 
jemně rozplétá. Zaoblené hroty jsou ke kůži psa velmi šetrné.

Odstraňuje  
vypadané chlupy 
a rozplétá srst.

Zuby  
z nerezové oceli

Dvouřadé provedení  
je vhodné zejména  

pro dlouhou a hustou srst.

Díky svým zasouvacím 
zubům se toto hrablo 

snadno používá a čistí.

Střední a dlouhá srst



ANAH FLEA COMB

 32x25x210 mm

 70x25x265 mm

 3

470 824 &:DDQKME=\U]WY]:

ANAH FINE COMB

 35x25x210 mm

 70x25x265 mm

 3

470 825 &:DDQKME=\U]WZZ:

PRO PSY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST PSŮ

Hřeben na 
vyčesávání blech Jemný hřeben
Tento hřeben je se svými 70 velmi hustými 
a silnými zuby účinným pomocníkem při 
odstraňování parazitů ze srsti vašeho psa. 
Zuby mají zaoblené špičky, které jsou ke kůži 
zvířete velmi šetrné.

Tento hřeben se 40 hustými a silnými 
zuby rozplétá a vyhlazuje srst a pomáhá 
předcházet jejímu zacuchávání. Zuby 
mají zaoblené špičky, které jsou ke kůži 
vašeho psa velmi šetrné. 

Odstraňuje 
blechy.

Vyhlazuje  
a rozplétá srst.

Zuby  
z nerezové oceli

Zuby  
z nerezové oceli

Všechny typy srsti Krátká srst



ANAH MEDIUM COMB

 42x25x220 mm

 70x25x272 mm

 3

470 826 &:DDQKME=\U]W[W:

ANAH DOUBLE COMB

 65x25x216 mm

 80x25x270 mm

 3

470 827 &:DDQKME=\U]W\^:

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST PSŮ

PRO PSY

Oboustranný hřebenStřední hřeben
Dvouřadý hřeben: jemně rozčesává,  
odstraňuje vypadané chlupy a vyhlazuje srst.
Hřeben se širokými zuby: rozplétá a vyhlazuje 
rozcuchanou srst, pomáhá předcházet  
zacuchávání. Zaoblené hroty jsou ke kůži  
psa velmi šetrné.

Tento hřeben se 35 řídkými, silnými  
zuby rozplétá a vyhlazuje srst  
a pomáhá předcházet jejímu 
zacuchávání. Zuby mají zaoblené špičky,  
které jsou ke kůži psa velmi šetrné.

Odstraňuje vypadané 
chlupy, zároveň 

vyhlazuje a rozplétá srst.

Vyhlazuje  
a rozplétá srst.

Zuby  
z nerezové oceli Zuby  

z nerezové oceli

Střední a dlouhá srst

Dlouhá srst



ANAH MAT BREAKER COMB WITH 6 BLADES

 53x25x183 mm

 70x25x235 mm

 3

470 828 &:DDQKME=\U]W][:

PRO PSY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST PSŮ

Prořezávací hřeben se 6 čepelemi
Účinně a bezbolestně zkracuje a odstraňuje zacuchané chlupy, které zároveň 
rozplétá. Zaoblené špičky nožů jsou k srsti psa šetrné a jsou bezpečné 
pro zvíře i pro uživatele. Tento hřeben je vhodný obzvláště pro dlouhou 
a kudrnatou srst, hodí se ale i pro všechny ostatní typy srsti.

Zastřihuje  
zacuchané chlupy.

Čepele  
z nerezové oceli

Pro zobrazení  
produktového videa 

klikněte nebo  
naskenujte kód

Střední a dlouhá srst



ANAH DEMATTING COMB WITH 12 SECURE BLADES

 77x25x190 mm

 100x30x242 mm

 3

470 829 &:DDQKME=\U]W^X:

PRO PSY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST PSŮ

Prořezávací hřeben  
s 12 bezpečnými čepelemi
Používá se pro vyčesávání dlouhé zacuchané srsti. Účinně zkracuje a odstraňuje 
zacuchané chlupy, které zároveň rozplétá, aniž by přitom došlo k jejich poškození. 
Zaoblené špičky nožů jsou k srsti psa šetrné a jsou bezpečné pro zvíře i pro 
uživatele. Čepele jsou oboustranné pro použití leváky i praváky.

Rozplétá a zastřihuje 
zacuchané chlupy. Čepele  

z nerezové oceli

Dlouhá srst



ANAH DEMATTING COMB WITH 10 TEETH

 55x25x185 mm

 80x30x245 mm

 3

470 830 &:DDQKME=\U]XU^:

ANAH DEMATTING COMB WITH 16 TEETH

 55x25x185 mm

 80x30x245 mm

 3

470 831 &:DDQKME=\U]XV[:

PRO PSY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST PSŮ

Prořezávací hrablo
Jemně odstraňuje a uvolňuje malé uzlíky, přitom zároveň vyhlazuje vrchní 
i spodní vrstvu srsti; rozčesává a zjemňuje srst. Zaoblené špičky jsou 
k srsti psa šetrné a jsou bezpečné pro zvíře i pro uživatele.

Odstraňuje  
vypadané chlupy,  

rozplétá a zjemňuje.

Odstraňuje  
vypadané chlupy,  

rozplétá a zjemňuje.

Čepele  
z nerezové oceliToto hrablo je vhodné 

obzvláště pro dlouhou 
a hustou srst, hodí 
se ale i pro všechny 
ostatní typy srsti.

Pro zobrazení  
produktového videa 

klikněte nebo  
naskenujte kód

Střední a dlouhá srst Všechny typy srsti



ANAH NAIL CLIPPER SMALL

 48x13x135 mm

 70x18x187 mm

 3

470 832 &:DDQKME=\U]XWX:

ANAH NAIL CLIPPER LARGE

 55x15x160 mm

 70x18x210 mm

 3

470 833 &:DDQKME=\U]XXU:

PRO PSY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST PSŮ

Kleště na drápy
Pro čisté a přesné zastřihování psích drápů. Vybaveny ochranou proti 
příliš hlubokému zastřižení a zámkem, který udrží čepele kleští zavřené. 
Snadný úchop a manipulace díky neklouzavému povrchu „Soft grip“.

Zastřihávání 
drápků.

Čepele  
z nerezové oceli

Pro střední a velké psyPro malé psy



ANAH GUILLOTINE NAIL CLIPPER

 90x20x155 mm

 70x25x190 mm

 3

470 834 &:DDQKME=\U]XY\:

PRO PSY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST PSŮ

Gilotinové kleště na drápy
Pro čisté a přesné zastřihování psích drápů. Snadno se používají. 
Vhodné zejména pro malé psy. Snadný úchop a manipulace díky 
neklouzavému povrchu „Soft grip“.

Čepele  
z nerezové oceli

Pro zobrazení  
produktového videa 

klikněte nebo  
naskenujte kód

Pro malé psy

Zastřihávání 
drápků.



ANAH STRAIGHT SCISSORS

 60x10x168 mm

 70x10x215 mm

 3

470 835 &:DDQKME=\U]XZY:

ANAH THINNING SCISSORS

 60x10x168 mm

 70x10x215 mm

 3

470 836 &:DDQKME=\U]X[V:

PRO PSY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST PSŮ

Nůžky na stříhání srsti
Prostříhávací nůžky 

Slouží pro zastřihování chumáčů a zkracování psí 
srsti. Tyto nůžky se používají pro dokončování 
střihu na citlivých místech (tlapky, obočí, čenich 
atd.). Zaoblená špička je pro zvíře bezpečná.

Slouží pro prostříhávání psí srsti. Zaoblená  
špička je pro zvíře bezpečná. Tyto nůžky jsou 
vhodné obzvláště pro dlouhou a hustou srst, 
hodí se ale i pro všechny ostatní typy srsti.

Zastřihování chlupů 
a chomáčů, stříhání srsti 

na citlivých místech.

Prostříhávání 
srsti.

Čepele  
z nerezové oceli

Čepele  
z nerezové oceliVšechny typy srsti

Střední a dlouhá srst



ANAH DOUBLE-SIDED 2-IN-1 GROOMING GLOVE

 175x20x235 mm

 175x25x305 mm

 3

470 837 &:DDQKME=\U]X\]:

PRO PSY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST PSŮ

Oboustranná vyčesávací rukavice 2 v 1
Tato oboustranná rukavice je určena k jemnému vyčesávání psa, pro příjemné  
společné chvíle. Pomáhá dosáhnout na složitá místa, jako jsou tlapky, ocas 
nebo hlava. Tato praktická pomůcka je opatřena elastickou manžetou  
a suchým zipem kolem zápěstí, díky kterému na ruce skvěle drží.

v

Masíruje, odstraňuje 
vypadané chlupy  
a vyhlazuje srst.

Pryžová strana s výstupky 
umožňuje snadné vykartá-
čování psa. Odstraňuje vy-
padané chlupy a zároveň 
zvířeti dopřeje příjemnou 
masáž.

Měkká strana je určena  
pro citlivá místa, například  
kolem očí, tlamy či uší. Tuto 
stranu můžete využít také 
k odstranění vypadaných 
chlupů z textilií (čalounění 
v interiéru, oděvů atd.).

Všechny typy srsti

Pro zobrazení  
produktového videa 

klikněte nebo  
naskenujte kód



ANAH STICKY PET HAIR ROLLER

 53x53x230 mm

 55x55x285 mm

 3

470 838 &:DDQKME=\U]X]Z:

ANAH STICKY PET HAIR ROLLER REFILL

 55x55x100 mm

 55x55x145 mm

 3

470 839 &:DDQKME=\U]X^W:

PRO PSY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST PSŮ

Lepivý váleček  
na odstraňování zvířecích chlupů

Balení se 60  
náhradními listy

Rychle a snadno odstraňuje psí chlupy z textilií (oděvů, nábytku, 
autosedaček atd.). Opakovaně použitelný váleček s 60 náhradními 
samolepicími listy (16,5 x 10 cm).

Ergonomická rukojeť pro lepší 
komfort a optimální úchop

Všechny typy srsti



ANAH PUPPY GENTLE SLICKER BRUSH

 64x40x165 mm

 80x35x212 mm

 3

470 845 &:DDQKME=\U]YZX:

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST ŠTĚŇAT

Jemný rozčesávací kartáč pro štěňata
Díky svým pružným hrotům s plastovými konci, které jsou pro štěně jemnější, 
se používá pro jemné vyčesávání spodní vrstvy srsti.

Střední a dlouhá srst

Plastové konce hrotů 
pro větší komfort

Rozčesává, odstraňuje 
vypadané chlupy 
a vyhlazuje srst.

PRO



ANAH PUPPY GENTLE RETRACTABLE SLICKER BRUSH

 55x90x170 mm

 100x50x225 mm

 3

470 846 &:DDQKME=\U]Y[U:

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST ŠTĚŇAT

Jemný rozčesávací kartáč  
se zasouvacími hroty
Díky svým pružným hrotům s plastovými konci, které jsou pro štěně jemnější, 
se používá pro jemné vyčesávání spodní vrstvy srsti. Díky svým zasouvacím 
hrotům se tento kartáč snadno používá a čistí.

Střední a dlouhá srst

Plastové konce hrotů 
pro větší komfort

Rozčesává, odstraňuje 
vypadané chlupy 
a vyhlazuje srst.

PRO



ANAH PUPPY SUPER BRUSH

 51x53x145 mm

 70x50x190 mm

 3

470 847 &:DDQKME=\U]Y\\:

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST ŠTĚŇAT

Super Brush
Kovové hrablo nové generace pro dokonale hladkou srst.  
Ideální pro efektivní odstranění volných chlupů a spodní vrstvy srsti.

Všechny typy srsti

Čepel  
z nerezové oceli

Odstraňuje  
vypadané chlupy  
a vyhlazuje srst. 

PRO



ANAH PUPPY BI-MATERIAL BRUSH

 55x36x210 mm

 70x33x267 mm

 3

470 848 &:DDQKME=\U]Y]Y:

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST ŠTĚŇAT

Kartáč ze dvou materiálů
Díky svým pružným hrotům s plastovými konci, které jsou pro štěně jemnější,  
se používá pro jemné vyčesávání spodní vrstvy srsti. Nylonové štětiny odstraňují 
ze spodní vrstvy srsti volné chlupy, srst dokonale vyhladí a dodají jí více lesku.

Střední a dlouhá srst

Plastové konce hrotů 
pro větší komfort

Odstraňuje volné chlupy, 
rozplétá srst  

a dodává jí lesk.

PRO



ANAH PUPPY FLEA COMB

 31x25x200 mm

 70x25x255 mm

 3

470 849 &:DDQKME=\U]Y^V:

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST ŠTĚŇAT

Hřeben na vyčesávání blech
Tento hřeben je se svými 70 velmi hustými a silnými zuby účinným 
pomocníkem při odstraňování parazitů ze srsti vašeho štěněte.  
Zuby mají zaoblené špičky, které jsou ke kůži zvířete velmi šetrné.

Všechny typy srsti

Zuby  
z nerezové oceli

Odstraňuje 
blechy.

PRO



ANAH PUPPY NAIL CLIPPER

 45x13x136 mm

 70x16x187 mm

 3

470 850 &:DDQKME=\U]ZU\:

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST ŠTĚŇAT

Kleště na drápy
Pro čisté a přesné zastřihování drápků u štěňat. Vybaveny ochranou proti 
příliš hlubokému zastřižení a zámkem, který udrží čepele kleští zavřené. 
Snadný úchop a manipulace díky neklouzavému povrchu „Soft grip“.

Štěňata všech velikostí

Čepele  
z nerezové oceli

Zastřihávání 
drápků.

PRO



ANAH CAT SLICKER BRUSH SMALL

 73x33x165 mm

 90x35x220 mm

 3

550 000 &:DDQKMF=ZUUUUV:

ANAH CAT SLICKER BRUSH MEDIUM

 95x35x170 mm

 110x35x230 mm

 3

550 001 &:DDQKMF=ZUUUV]:
Všechny typy srsti

PRO KOČKY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK

Rozčesávací kartáč
Díky svým pružným a zahnutým hrotům se používá pro vyčesávání 
spodní vrstvy srsti.

Hroty  
z nerezové oceli

Rozčesává, odstraňuje 
vypadané chlupy 
a vyhlazuje srst.



ANAH CAT GENTLE SLICKER BRUSH SMALL

 64x35x162 mm

 80x35x212 mm

 3

550 002 &:DDQKMF=ZUUUWZ:

ANAH CAT GENTLE SLICKER BRUSH MEDIUM

 88x40x170 mm

 100x40x225 mm

 3

550 003 &:DDQKMF=ZUUUXW:

Střední a dlouhá srst

PRO KOČKY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK

Jemný rozčesávací kartáč
Díky svým pružným hrotům s plastovými konci, které jsou pro kočku 
jemnější, se používá pro jemné vyčesávání spodní vrstvy srsti.

Plastové konce hrotů 
pro větší komfort

Rozčesává, odstraňuje 
vypadané chlupy 
a vyhlazuje srst.



ANAH CAT RETRACTABLE SLICKER BRUSH SMALL

 75x50x175 mm

 100x50x230 mm

 3

550 004 &:DDQKMF=ZUUUY^:

ANAH CAT RETRACTABLE SLICKER BRUSH MEDIUM

 92x50x175 mm

 110x50x235 mm

 3

550 005 &:DDQKMF=ZUUUZ[:

PRO KOČKY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK

Rozčesávací kartáč se zasouvacími hroty
Díky svým pružným a zahnutým hrotům se používá pro vyčesávání 
spodní vrstvy srsti. Díky svým zasouvacím hrotům se tento kartáč 
snadno používá a čistí.

Hroty  
z nerezové oceli

Rozčesává, odstraňuje 
vypadané chlupy 
a vyhlazuje srst.

Pro zobrazení  
produktového videa 

klikněte nebo  
naskenujte kód

Všechny typy srsti



ANAH CAT GENTLE RETRACTABLE SLICKER BRUSH SMALL

 90x55x167 mm

 100x55x225 mm

 3

550 006 &:DDQKMF=ZUUU[X:

ANAH CAT GENTLE RETRACTABLE SLICKER BRUSH MEDIUM

 102x55x180 mm

 110x55x235 mm

 3

550 007 &:DDQKMF=ZUUU\U:

Střední a dlouhá srst

PRO KOČKY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK

Jemný rozčesávací kartáč 
se zasouvacími hroty
Díky svým pružným hrotům s plastovými konci, které jsou pro kočku jemnější, 
se používá pro jemné vyčesávání spodní vrstvy srsti. Díky svým zasouvacím 
hrotům se tento kartáč snadno používá a čistí.

Plastové konce hrotů 
pro větší komfort

Rozčesává, odstraňuje 
vypadané chlupy 
a vyhlazuje srst.



ANAH CAT SUPER BRUSH SMALL

 50x50x140 mm

 70x45x190 mm

 3

550 008 &:DDQKMF=ZUUU]\:

ANAH CAT SUPER BRUSH MEDIUM

 68x68x140 mm

 90x55x190 mm

 3

550 009 &:DDQKMF=ZUUU^Y:

PRO KOČKY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK

Super Brush 
Kovové hrablo nové generace pro dokonale hladkou srst. Ideální pro 
efektivní odstranění volných chlupů a spodní vrstvy srsti.

Čepel  
z nerezové oceli

Odstraňuje  
vypadané chlupy  
a vyhlazuje srst.

Pro zobrazení  
produktového videa 

klikněte nebo  
naskenujte kód

Všechny typy srsti



ANAH CAT SOFT BRUSH

 55x35x210 mm

 70x30x265 mm

 3

550 010 &:DDQKMF=ZUUVUU:

ANAH CAT BI-MATERIAL BRUSH

 55x35x210 mm

 70x30x265 mm

 3

550 011 &:DDQKMF=ZUUVV\:

PRO KOČKY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK

Měkký kartáč Kartáč ze dvou materiálů
Měkké nylonové štětiny srst kočky 
vyhlazují a dodávají jí lesk. Tento 
kartáč se používá po rozčesání. 
Ideální pro dlouhosrstá plemena, 
vhodný i pro ostatní typy srsti.

Díky svým pružným hrotům s plastovými konci, 
které jsou pro kočku jemnější, se používá pro jemné 
vyčesávání spodní vrstvy srsti. Nylonové štětiny 
odstraňují ze spodní vrstvy srsti volné chlupy, srst 
dokonale vyhladí a dodají jí více lesku.

Plastové konce hrotů 
pro větší komfort

Odstraňuje volné 
chlupy, rozplétá srst  

a dodává jí lesk.

Lesk.

Všechny typy srsti

Střední a dlouhá srst



ANAH CAT RUBBER BRUSH

 77x30x77 mm

 100x30x150 mm

 3

550 012 &:DDQKMF=ZUUVWY:

PRO KOČKY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK

Pryžový kartáč
Tento pryžový kartáč je určen k jemnému vyčesávání kočky, pro 
příjemné společné chvíle. Skvěle kopíruje kontury zvířete, odstraňuje 
vypadané chlupy a masíruje kůži. Pomůže vám dosáhnout na složitá 
místa, jako jsou tlapky, ocas nebo hlava.

Masíruje  
a odstraňuje 

vypadané chlupy.

Pro zobrazení  
produktového videa 

klikněte nebo  
naskenujte kód

Krátká a střední srst



ANAH CAT ROUND FLEA COMB

 58x17x85 mm

 70x20x140 mm

 3

550 013 &:DDQKMF=ZUUVXV:

ANAH CAT FLEA COMB

 32x25x198 mm

 70x25x250 mm

 3

550 014 &:DDQKMF=ZUUVY]:

PRO KOČKY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK

Hřeben na vyčesávání blech
Tento hřeben je se svými 70 velmi hustými a silnými zuby účinným 
pomocníkem při odstraňování parazitů ze srsti vaší kočky. Zuby mají 
zaoblené špičky, které jsou ke kůži zvířete velmi šetrné.

Zuby  
z nerezové oceli

Zuby  
z nerezové oceli

Hřeben se díky kompaktnímu tvaru 
a neklouzavému povrchu snadno 
drží a používá.

Odstraňuje 
blechy.

Odstraňuje 
blechy.

Všechny typy srsti

Všechny typy srsti



ANAH CAT FINE COMB

 35x25x198 mm

 70x25x252 mm

 3

550 015 &:DDQKMF=ZUUVZZ:

PRO KOČKY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK

Jemný hřeben
Tento hřeben se 40 hustými a silnými zuby rozplétá a vyhlazuje srst 
a pomáhá předcházet jejímu zacuchávání. Zuby mají zaoblené špičky, 
které jsou ke kůži kočky velmi šetrné. 

Zuby  
z nerezové oceli

Vyhlazuje  
a rozplétá srst.

Všechny typy srsti



ANAH CAT DEMATTING COMB WITH 10 BLADES

 60x25x180 mm

 70x25x220 mm

 3

550 016 &:DDQKMF=ZUUV[W:

PRO KOČKY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK

Prořezávací hřeben s 10 čepelemi
Účinně a bezbolestně zkracuje a odstraňuje zacuchané chlupy, které 
zároveň rozplétá. Zaoblené špičky nožů jsou k srsti kočky šetrné a jsou 
bezpečné pro zvíře i pro uživatele. Tento hřeben je vhodný obzvláště  
pro dlouhou a hustou srst, hodí se ale i pro všechny ostatní typy srsti.

Čepele  
z nerezové oceli

Rozplétá  
a zastřihuje  

zacuchané chlupy. Pro zobrazení  
produktového videa 

klikněte nebo  
naskenujte kód

Dlouhá srst



ANAH CAT CLAW CLIPPER SMALL

 70x8x105 mm

 80x10x160 mm

 3

550 017 &:DDQKMF=ZUUV\^:

ANAH CAT CLAW CLIPPER MEDIUM

 75x8x150 mm

 90x10x200 mm

 3

550 018 &:DDQKMF=ZUUV][:

PRO KOČKY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK

Nůžky na drápy
Pro čisté a přesné zastřihování kočičích drápů.  
S ochranou proti příliš hlubokému zastřižení.

Čepel  
z nerezové oceli

Čepel  
z nerezové oceli

Snadno se drží díky 
praktické protiskluzové 
a ergonomické rukojeti.

Zastřihování 
drápků.

Zastřihování 
drápků.

Pro malé kočky Pro velké kočky



ANAH CAT STICKY PET HAIR ROLLER

 53x53x230 mm

 55x55x285 mm

 3

550 019 &:DDQKMF=ZUUV^X:

ANAH CAT STICKY PET HAIR ROLLER REFILL

 53x53x101 mm

 55x55x145 mm

 3

550 020 &:DDQKMF=ZUUWU^:

PRO KOČKY

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK

Všechny typy srsti

Lepivý váleček na odstraňování 
zvířecích chlupů

Balení se 60  
náhradními listy

Rychle a snadno odstraňuje kočičí chlupy z textilií (oděvů, nábytku, 
autosedaček atd.). Opakovaně použitelný váleček s 60 náhradními 
samolepicími listy (16,5 x 10 cm).

Ergonomická rukojeť pro lepší 
komfort a optimální úchop



50 cm100 cm133 cm

VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK A PSŮ

Plány pro prodej
Návrh prezentace 
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VÝROBKY PRO PÉČI O SRST KOČEK A PSŮ
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