
32435
Ord pris  
från 499:-

Canvasbur Milou
Dogman. Finns i flera storlekar. 
Praktiskt, hopfällbar och slitstark  
resebur i canvas. Stomme i lackerat stål. 

FÖRSOMMAR- 
KLIPP!

Från

KAMPANJ!

8990Kattsand 
Dogman. 10 kg.  
Gäller Classic Grey och Clean White. 

Ord pris  
från 749:-

Brit Care 
helfoder 
till hund 
Brit. 12 kg.  
Gäller alla sorter. 

Säker shopping- få leverans till bilen!
I dessa tider erbjuder vi Drive Thru - läs mer på nästa sida!

Från

599:-

150:-150:-    
RABATT!RABATT!

-35%
KAMPANJ!

Ord pris  
från 119:-

Maj 2020

EN DEL AV

Välkommen till en fräsch och inspirerande djurbutik
Priserna gäller t o m 7/6 2020 med reservation för tryckfel och slutförsäljning.



FODERKAMPANJ!

Säker shopping  
- få leverans till bilen!
Nu är det många som är oroliga att komma ut och  
handla i butiken med tanke på Corona, vilket vi förstår helt 
och hållet! Därför erbjuder vi att plocka ihop era önskade 
varor och bära ut allt direkt till bilen.

Det ni behöver göra är:
1. Ring oss och berätta vad ni eller pälsklingen där hemma 
vill ha (vårt telefonnummer hittar ni på sista sidan).
2. Vi slår in varorna i kassan och kommer ut med era  
varor till bilen. Man betalar med Swish (numret får ni av 
oss när ni ringer) och ni måste visa upp betalningen när  
vi lämnar era varor. 
3. Ring oss när ni är utanför så kommer vi ut med  
varorna så fort vi kan!
Ta hand om varandra så hoppas vi att den här  
oroliga tiden snart är över. Vi ber redan  
nu om ursäkt för möjlig väntetid.

Priserna gäller t o m 7/6 2020 med reservation för tryckfel och slutförsäljning.

Acana Dog  
helfoder till hund
Acana. 2 kg.  
Gäller alla sorter. 

 

139:-
Ord pris 
från 229:- 

599:-Ord pris  
från 749:-

Brit Care  
helfoder till hund
Brit. 12 kg.  
Gäller alla sorter. 

 
 

99:-Ord pris  
från 249:-

Four Friends  
helfoder till hund 
Four Friends. 3 kg.  
Gäller Turkey, Salmon och Venison.

Max ett  
köp per  
hushåll

150:-150:-    
RABATT!RABATT!

UPP TILL UPP TILL 

180:-180:-  RABATT!RABATT!

KAMPANJ!



FODERKAMPANJ!

Priserna gäller t o m 7/6 2020 med reservation för tryckfel och slutförsäljning.

Acana Dog  
helfoder till hund
Acana. 2 kg.  
Gäller alla sorter. 

 

Pep Ups 
Dogman. 450-500 g. Gäller alla sorter. 
Ges som godis och belöning till hundar  
äldre än 4 månader. Bra att kunna sätta  
på locket igen så att belöningen håller  
sig fräsch och mjuk.

 

2390
Ord pris  
från 29,90

Sticks Dental 
Dogman. 7-pack. S och M/L. 
Läcker tuggpinne med funktionell  
stjärnform, som tränger ner och gör  
rent mellan tänderna och längs  
kanten på tandköttet.

Bra pris  
på bajs- 
påsar!

5490
Ord pris 
69,90 

6490
Ord pris  
79,90

Meaty Slices
Dogman. 300 g. 
Gäller Ham, Chicken och Beef. 
Gott, köttrikt hundsnacks, som  
innehåller endast en köttråvara.  
Utan tillsatt socker och utan vete. 
 

Bajspåse
Dogman. 150-pack. 
 

3990
Ord pris  
59,90 1090

Ord pris  
15,90

Bajspåse
Dogman. Gäller 30- och 50-pack. 

MUMSIG BELÖNING!

Från

KAMPANJ!



179:-Ord pris  
från 329:-

Acana  
helfoder till katt 
Acana. 1,8 kg.  
Gäller alla sorter. 

 
 

Brit Care  
helfoder  
till katt
Brit. 7 kg.  
Gäller alla sorter. 
 

349:-
Ord pris 
499:- 

Ord pris  
65:-/st

Bozita  
helfoder  
till katt  
Bozita. 400 g.  
Gäller alla sorter. 

 

8990
Ord pris  
från 119:-

Kattsand 
Dogman. 10 kg.  
Gäller Classic Grey och Clean White. 

Från

1199:-

Priserna gäller t o m 7/6 2020 med reservation för tryckfel och slutförsäljning.

100:-4 
för

 30:-
Gourmet Gold
Gourmet. 85 g.  
Gäller alla sorter. 

5 
för

FODER- 
KAMPANJ!

Ord pris  
7,90/st

Max ett  
köp per  
hushåll

Max ett  
köp per  
hushåll

160:-160:-    
RABATT!RABATT!

UPP TILL UPP TILL 

210:-210:-  RABATT!RABATT!

150:-150:-    
RABATT!RABATT! KAMPANJ!



349:-

Ord pris  
1599:-

Klösmöbel Sylvester
Dogman. 165 cm. Stor, rejäl och  
mycket bastant klösmöbel med  
många gömslen och lekplatser.  
Perfekt till hushållet med flera  
katter.

Höjd 165 cm

För katter  
med klös!

Kattgodis
Dogman. 48-95 g. Välj mellan läckra sticks, 
flytande kattgodis eller Fyra favoriter  
- speciellt utvalda snacks med vitaminer.

2990
Ord pris  
39,90

1199:-

139:-
Ord pris  
199:-

Klösbräda Corner
Dogman. 51 cm. Perfekt för att  
skydda utsatta hörn som katten  
gärna klöser på -och inte minst  
för att spara plats i hemmet.

Fräscha  
lådor  
till kisse!

Priserna gäller t o m 7/6 2020 med reservation för tryckfel och slutförsäljning.

199:-
Ord pris  
279:-

Kattlådehus Nestor
Savic. 56x39x38cm.  
Nestor är ett modernt utformat  
kattlådehus som är lätt att  
rengöra. Med inbyggt handtag,  
svängdörr i plast och kolfilter.

409:-
Ord pris  
589:-

Kattlådehus  
Nestor Jumbo
Savic. 66,5x48x46,5cm. 
Extra stor kattlåda med öppnings- 
bar front. Modernt utformat katt- 
lådehus som är lätt att rengöra. 
Med inbyggt handtag, svängdörr  
i plast och kolfilter.

5 
för

FODER- 
KAMPANJ!

400:-400:-    
RABATT!RABATT!

KAMPANJ!



Priserna gäller t o m 7/6 2020 med reservation för tryckfel och slutförsäljning.

9490Säkerhetssele till bil
Dogman. S, M och L. 
Med bröstskydd. Vävt polyesterband  
med påsydd stoppning av velour- 
vävsklädd polyesterskum.

Bärväska Snobben 
Dogman. 46x26x27 cm. Praktisk hopfällbar 
bärväska till hund och katt i solid canvas.  
Maxvikt på hunden/katten är 7 kg. 

2990
Ord pris  
från 39,90

Friskluftskrok
Dogman. Finns i två storlekar. 
Sommarens måste! Ger frisk luft till  
hunden samtidigt som bilen är låst.  
Metallkroken håller bakluckan öppen  
men ändå låst. 

ALLT TILL  
TRANSPORTEN!

100:-100:-    
RABATT!RABATT!

299:-
Ord pris  
399:-

Sommarens  
måste!

Ord pris  
189:-

Halva  priset!

35%35%    
RABATT!RABATT!

Från

Canvasbur Milou
Dogman. Finns i flera storlekar. 
Praktiskt, hopfällbar och  
slitstark resebur i  
canvas. Stomme i  
lackerat stål. 

32435
KAMPANJ!

Från

Ord pris  
från 499:- 

KAMPANJ!



Priserna gäller t o m 7/6 2020 med reservation för tryckfel och slutförsäljning.

2990
Ord pris  
39,90

Vattenflaska Mille
Dogman. Vattenflaska med integrerad 
skål. Skålen fäller man enkelt ner och  
låtar hunden dricka ur. 9490

Ord pris  
från 129:-

Hundfäll Malva
Dogman. Tjock härlig fäll som kan  
klippas till valfri storlek. Mjuk baksida och  
matchar utmärkt till våra canvasburar, 
valphagar, transportväskor och bäddar.

NYHET!  
Boll med rep/Ring 
Dogman. Finns i två varianter.

Pris 69,90

Fotboll  
vattenlek
Dogman. 
Finns i flera färger.

FÖR ROLIG VATTENLEK!
Årets flytande leksaker är helt bedårande! 
Söta vattenlevande djur och praktiska 
basleksaker

NYHET! 
Vattenlek Vattendjur
Dogman. 
Gäller alla sorter.

Pris 99,90

2990
Ord pris  
39,90

100:-100:-    
RABATT!RABATT!

299:- Från

KAMPANJ!



2490
Ord pris  
34,90

Pellets  
vitaminberikad  
Dogman. 1 kg.

 
 

1990
Ord pris  
29,90

Kalasmat  
för smådjur 
Dogman. 600 g. 
 

DAMMSÄSONGEN  
ÄR HÄR – kampanj på  

Sera dammfoder!

7490
Ord pris  
99,90

Koi color medium
Sera. 330 g. Foder som  
förstärker koi-fiskarnas färger.

6490
Ord pris  
89,90

Pond flakes
Sera. 180 g. Sera pond flakes är det idealiska flingfodret  
i dammar med olika fiskar, särskilt för mindre fiskar.

169:-
Ord pris  
229:-

Koi Royal medium
Sera. 800 g. Granulatfoder 
av högsta kvalitet, för koi.

Ännu mer  dammfoder  på kampanj  hittar du i  butiken!

TILL DE  
MINSTA...

Välkommen till en fräsch och inspirerande djurbutik
Priserna gäller t o m 7/6 2020 med reservation för tryckfel och slutförsäljning.

Öppet vardagar 11-18, lör-sön 11-15 
Nässelvägen 5, 291 59 Kristianstad
Tel  044-12 32 32, email butiken.kristianstad@dogman.se 
Facebook @kristianstad-zoologiska, Instagram #kristianstadzoologiska

KRISTIANSTAD  
ZOOLOGISKA

MC DONALDS

MAX

LIDL

WILLYS

LEKIA

MOT E22


