
Speciális fûtõelemek
kedvenceink számára



A thermodog fûtõszõnyegeket kifejezetten kisállatok 
szükségleteire fejlesztettük. Kellemes komfortérzetet 
ad akár lakásban, akár kutyaházban. 
Kedvencünk hálás lesz a kis extra gondoskodásért; 
egy téli séta, vagy a kerti játék után jólesik egy fûtött 
fekhely.

A fûtõszõnyeg több méretben és kivitelben kapható:
40cm x 60cm 25W   12V-os, tápegységgel
40cm x 60cm 25W   230V-ra harapásbiztos kábellel.
70cm x 90cm 60W   24V-os, tápegységgel
70cm x 90cm 60W   230V-ra harapásbiztos kábellel.

Kétféle kivitel mindkét méretben:
A strapabíró fûthetõ filc szõnyeg, ellenáll a 
karmoknak.
A fûthetõ PVC lap teljesen vízálló, ezért könnyen 
tisztítható, kutyaházba ideális.

A fûthetõ szõnyegek más 
háziállatokhoz is 
alkalmazhatók, 
használatuk 
tenyésztõknek is 
javasolt.

Fûthetõ szõnyegek kis barátainknak.



Fûthetõ itatók és tálak háziállatoknak, 
galamboknak, kutyáknak.

A hûvös évszakokban a külsõ tartású háziállatok 
etetõ és itató edényeinek tartalma gyakran fagyos, 
jéghideg. A megfelelõ hõmérsékletû táplálék és víz 
nagyban befolyásolja kedvencünk fejlõdését, 
közérzetét, és a betegségekkel szembeni 
ellenállóképességét.

A különbözõ kivitelû etetõ és itatófûtésekkel mindig 
kellemes hõmérsékletû táplálék biztosítható.

?TH 100 itatófûtés (kúpos)
átmérõ: 170mm 230V/17W
?TH 150 itatófûtés (lapos)
átmérõ: 170mm 230V/17W
?TH 200 itatófûtés (lapos)
átmérõ: 230mm 230V/24W
?Fûthetõ tál, harapásbiztos 

kábellel
átmérõ: 220mm 230V/17W



Természetes meleg terráriumok  számára.

A terrárium tulajdonosok nagyon jól tudják, hogy 
milyen fontos a megfelelõ hõmérséklet. A 
hagymányos fûtõlámpák helyett sokkal 
kényelmesebb megoldást kínálunk a hüllõk, rovarok, 
kétéltûek számára:

A terráriumba helyezhetõ thermofol nedveségálló 
fólia egyszerûen a homokba rakható, könnyen 
tisztítható,míg az öntapadó fûtõfólia a terrárium 
oldalfalára, aljára kívûlrõl ragasztható. Mindkét típus 
többféle méretben kapható:

Thermofol fólia méretek:
?115 x 550 mm (230V/15W)
?190 x 260 mm (230V/15W)
?215 x 220 mm (230V/10W)
?300 x 350 mm (230V/25W)
?310 x 510 mm (230V/35W)

Öntapadó fûtõfólia méretek:
?180 x 250 mm (230V/15W)
?205 x 210 mm (230V/10W)
?290 x 340 mm (230V/25W)
?400 x 400 mm (230V/40W)
?400 x 500 mm (230V/50W)
?400 x 600 mm (230V/60W)
?600 x 600 mm (230V/80W)



Thermofol fûtések növények talajfûtésére, 
télikertbe, kertészetekbe.

A növények egészséges növekedéséhez három 
dolog szükséges: fény, víz, és meleg. A thermofol 
fûtõfólia biztosítja a szükséges meleget a növények 
számára, legyen az palánta, vagy trópusi virág.

A termõföldbe helyezhetõ fólia nedvességálló  
könnyen tisztítható, alkalmazása biztonságos. A 
teljesítménye a növények szükségleteihez van 
igazítva.

Thermofol fólia méretek:
?115 x 550 mm (230V/15W)
?190 x 260 mm (230V/15W)
?215 x 220 mm (230V/10W)
?300 x 350 mm (230V/25W)
?310 x 510 mm (230V/35W)
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