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ZOO MED IS EEN 
BELANGRIJKE SPONSOR

VAN DE VOLGENDE 
ORGANISATIES:

WELKOM BIJ ZOO MED!

www.iguanafoundation.org

www.ornamental-fi sh-int.org

Bij Zoo Med zijn dieren onze passie en al meer dan 40 jaar is het onze missie om het allerbeste 
te bieden in exotische huisdierenvoeding, reptielenproducten en reptielenverblijven. Als bedrijf 
dat bestaat uit reptielenhobbyisten, verstrekken we middelen en kennis voor de beste zorg aan 
reptielen, amfi bieën, vissen, insecten en andere exotische huisdieren, zodat ze gelukkig en 
gezond blijven.

De reptielenbenodigdheden, -accessoires en -gereedschappen die we maken, worden eerst 
getest op de eigen grote verzameling reptielen en aquariumvissen van Zoo Med. Bij veel 
medewerkers staan huisdieren op hun bureaus, hier en daar ingeklemd tussen de meer dan 
200 terraria, aquaria, paludaria en andere verblijven op onze vestigingen. In onze Dierenkamer 
hebben we meer dan 90 diersoorten, variërend van kameleons, gekko's, skinken, kikkers, vissen 
en salamanders, tot vogelspinnen en kevers. Buiten in onze Turtle Nirvana-kas zorgen we voor 
30 soorten schildpadden, waarvan er verschillende met uitsterven worden bedreigd.

Het klantenserviceteam van Zoo Med bestaat uit gespecialiseerde dierenverzorgers die zich 
persoonlijk ontfermen over onze enorme verzameling huisdieren. Ons ervaren personeel biedt 
klantenservice via de telefoon, per e-mail en persoonlijk op reptielenshows, met de benodigde 
kennis om uw dier te laten groeien en gedijen.

We delen voortdurend onze kennis over exotische huisdierenverzorging 
door nauw samen te werken met Pets in the Classroom, zodat meer 

dan 15.000 scholieren kunnen genieten van een huisdier in de klas. 
Zoo Med werkt ook intensief samen met dierenwinkels in het hele 
land door voorlichting te geven over de verzorging van reptielen. 
Tot slot zijn we partner van meer dan 150 nationale dierentuinen 
om te helpen bij hun inspanningen voor natuurbehoud.  

Of u nu een ervaren reptielenfokker bent die werkt met 
honderden dieren, of u bent op zoek naar uw eerste 
baardagaam huisdier, Zoo Med is er om u te helpen.
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PALUDARIUM
WAT IS EEN PALUDARIUM?

Paludarium Biodiversiteit:

LUIFEL

LAND

WATER

PALUDARIUM

ITEM# NT-2PE  |  30x30x60 cm - Kan tot 15 liter water bevatten
ITEM# NT-5PE  |  46x46x91 cm - Kan tot 38 liter water bevatten
ITEM# NT-6PE  |  91x46x91 cm - Kan tot 76 liter water bevatten

Een paludarium is half terrarium en half aquarium, dat natuurverblijven 
nabootst die te vinden zijn langs de oevers van rivieren, beken en 
andere waterbronnen. Veel planten, reptielen, vissen, ongewervelde 
dieren en amfi bieën noemen deze gebieden hun thuis. 

Arboreale soorten jagen en 
rusten tussen de boomtoppen

Semi-aquatische dieren vertoev-
en aan de waterrand

Ongewervelde en gewervelde 
waterfauna voelt zich hier als 

een vis in het water.

Roodoogmaki-
kikker

Amanogarnaal

Anubias

Kardinaaltetra

Roodoogmaki-
kikker

Japanse 
Luikslak

Javamos

Endler Guppy

Groene 
Watersala-

mander

Vuurgarnaal

Pathos

Sterba’s Pant-
sermeerval

Ruwe 
Grasslang

Vuurneon

Terrarium met ingebouwd nano-aquarium!

• Ventilatie aan de voor- en bovenkant zorgt ervoor dat de lucht in 
het terrarium natuurlijk doorstroomt.

• Glazen deur met knipsluiting over de hele voorkant.
• Afsluitbaar voor veiligheid en zekerheid. (Slot niet inbegrepen.)
• Dankzij de waterdichte basis kunt u een vijver of waterbad in het 

terrarium aanleggen: een prachtige waterpartij met of zonder een 
waterval. 

NIEUWE MAAT
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PALUDARIUM

PALUDARIUM HEATER
ITEM# PH-25E    |  25 Watts of Power
ITEM# PH-100E  |  100 Watts of Power

• Veiligheid: de paludarium heater schakelt 
automatisch uit als deze uit het water wordt gehaald.

• Vooringesteld: bevestig de verwarmer aan de binnenwand van het terrarium van de schildpad en steek 
de stekker in het stopcontact. De paludarium heater verwarmt het water tot een temperatuur van 26 °c.

PALUDARIUM 3-IN-1 LAMP
ITEM# FS-CPE  

Combineert 3 lichttechnieken:
• UVB- en UVA helpt metabole botaandoeningen te voorkomen of Tegan te gaan, 

helpt het activiteitenniveau en reproductieve gedrag te verhogen.
• 6500K Ultra Sun® voor een betere kleurweergave
• 5000K Flora Sun® voor het bevorderen van fotosynthese in land- en waterplanten

PALUDARIUM FILTER

PALUDARIUM FILTER CARTRIDGE

PALUDARIUM PLATFORM

ITEM# PF-10E  |  Filtert 38 liter water
ITEM# PF-11E  |  Filtert 76 liter water 

ITEM# PFC-10E  |  For PF-10E
ITEM# PFC-11E  |  For PF-11E 

ITEM# PP-SE  |  Te gebruiken in klein paludarium  |  28x22x15 cm  |  Ondersteunt tot wel 5 kg
ITEM# PP-LE  |  Te gebruiken in groot paludarium  |  42x30x25 cm  |  Ondersteunt tot wel 10 kg 

• Zorgt voor voldoende fi ltering voor paludaria met waterfuncties die maximaal 75 liter water verbruiken.
• Filter met laag profi el, volledig onderdompelbaar.
• Eenvoudige toegang tot de deur maakt het mogelijk om de fi lterpatroon te vervangen zonder uw fi lter 

uit de bak te verwijderen.
• Aanpasbaar voor paludaria van elke afmeting, kan horizontaal of verticaal gemonteerd worden met 

meegeleverde sproeibalk of venturiventiel voor een betere beluchting.
• Extra lang snoer van 3 m.

Vervangend fi lterpatroon
• Verwijdert vuil uit uw aquarium.
• Verbetert de waterhelderheid.
• Gemakkelijk te reinigen/herbruikbaar.
• Inclusief actieve kool.

• Basis voor eiland
• De steunpoten kunnen versteld worden om ruimte te maken om fi lters, verwarming, decor, etc. Toe te 

voegen
• Het profi el met robuust
• Maximaliseert de bruikbare ruimte in het watergedeelte van uw paludarium.
• Biedt beschutting aan semi-aquatische en landdieren.
• Inclusief substraatbak, om een grote verscheidenheid aan landplanten te houden.

Houd uw vissen of waterdieren 
op de temperatuur die ze nodig 

hebben om te gedijen. Helpt verlies 
van eetlust door koud water te 

voorkomen.

Gezondheidstip:

Toegang-
sklep voor 
eenvoudige 
verwijdering 
van fi lterpa-

troon

NIEUW
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TERRARIUM

• Mogelijkheid om een mooie, natuurlijke 
waterpartij in te bouwen, al dan niet met 
ingebouwde waterval

• Helpt bij het creëren van een goede 
luchtstroom en minimaliseert de 
opbouw van hoge luchtvochtigheid.

• 6 ingebouwde doorvoergleuven voor 
netsnoer en/of luchtleiding (met 
afsluitclips).

• Afsluitbare deur voor meer veiligheid (slot 
niet inbegrepen).

• Roest niet en bied plaats aan een 
Dome Clamp Lamphouder (geen plastic 
versteviging in de weg). Speciaal type 
gaas zorgt ervoor dat de insecten 
binnenblijven, maar dat UVA en 
UVBstraling maximaal in het terrarium 
kan doordringen.

Bovenzijde Uit Roestvrij 
Staal Draadgaas

Glazen Deur

Ventilatie Aan De Voor- 
En Bovenkant

6 Uitgangssleuven

Waterdichte Basis

NATURALISTIC TERRARIUM™

TM

ITEM# NT-1E   |  30x30x30 cm
ITEM# NT-2E   |  30x30x46 cm
ITEM# NT-3E   |  46x46x46 cm
ITEM# NT-4E   |  46x46x60 cm
ITEM# NT-5E   |  46x46x91 cm

ITEM# NT-1 ITEM# NT-2 ITEM# NT-3 ITEM# NT-4 ITEM# NT-5

NATURALISTIC TERRARIUM™ 
CRESTED GECKO KIT

NATURALISTIC TERRARIUM™ 
FROG KIT

ITEM# NT-2CK   |  30x30x46 cm
ITEM# NT-2FK   |  30x30x46 cm

• 30x30x46 cm Naturalistic Terrarium™ 

with built-in screen top
• Eco Earth® Substrate
• Crested Gecko Food
• Cork Branch
• Repti Rock™ Combo Food & Water Dish
• Small Naturalistic Plastic Plant
• Booklet: Care of Crested Geckos
• REPTISAFE® Water Conditioner
• REPTIVITE™ Reptile Vitamins
• REPTI CALCIUM®

• 30x30x46 cm Naturalistic Terrarium™ with 
built-in screen top

• Eco Earth® Substrate
• Zoo Med Terrarium Moss™
• Natural Bush Plastic Plant
• Booklet: Zoo Med’s Guide to Amphibian Care
• REPTISAFE® Water Conditioner
• REPTIVITE™ Vitamins



6

REPTIHABITAT™ KITS

REPTIHABITAT™
 KITS

REPTIHABITAT™ 
ITEM# NT-40DW  |  91x46x46 cm
ITEM# NT-25DW  |  76x40x30 cm

• Volledig roestvrijstalen scherm
• Kliksluitingen met afsluitbare deuren (slot niet inbegrepen).
• Ventilatie aan de voor- en bovenkant voor een 

goede luchtstroom en minimalisering van de 
vochtigheidsopbouw.

• Waterdichte basis zorgt voor een zwembad met of zonder 
ingebouwde waterval.

• 6 uitgangssleuven voor netsnoeren of luchtslang met 
'hold down'-klemmen.

REPTIHABITAT™ BEARDED DRAGON KIT

REPTIHABITAT™ BEARDED DRAGON KIT

REPTIHABITAT™ JUVENILE BEARDED DRAGON KIT

• Terrarium 91 x 46 x 46 cm met glijdende dekking.
• Combo Deep Dome Lamp Fixture
• ReptiSun® 10.0 UVB Lamp - 26 watt
• Repti Basking Spot Lamp™ - 100 watt
• ReptiSand® - Desert White -  5.4 kg
• Dual Temperature & Humidity Gauge
• Repti Rock™ Food & Water Dish
Inclusief Gratis:
• Booklet: Care of Bearded Dragons
• Bearded Dragon Food
• Tropical Fruit Mix-in Food - 95 g
• Can O’ Worms - 35 g
• Repti Calcium®

• ReptiVite™
• ReptiSafe® Water Conditioner

ITEM# NT-B40E  |  151 Liter

ITEM# NT-B21EV  |  68 Liter

• Terrarium 76 x 30 x 30 cm met glijdende 
dekking.

• Naturalistic Terrarium™ Hood - 30 cm 
• ReptiSun® 5.0 UVB Lamp - 26 watt
• Mini Combo Deep Dome Lamp Fixture 
• Repti Basking Spot Lamp™ - 100 watt
• Nocturnal Infrared  Heat Lamp™ - 100 watt
• Vita-Sand® - Outback Orange - 4.5 kg

• High Range Reptile Thermometer™ 
• Repti Rock™ Food & Water Dish

Inclusief Gratis:
• Bearded Dragon Food
• Repti Calcium®

• Booklet: Care of Bearded Dragons

ITEM# NT-B22  | 68 Liter

• Terrarium 76 x 30 x 30 cm met glijdende 
dekking.

• Mini Combo Deep Dome Lamp Fixture 
• Repti Basking Spot Lamp™ - 75 watt 
• ReptiSun® 10.0 UVB Lamp - 13 watt
• Mopani Wood
• Juvenile Bearded Dragon Carpet
• High Range Reptile Thermometer™

• Repti Rock™ Food & Water Dish
• ReptiTherm® Under Tank Heater - 15x20 cm

Inclusief Gratis:
• Juvenile Bearded Dragon Food
• Gourmet Bearded Dragon Food
• Repti Calcium®

• Booklet: Care of Bearded Dragons

151 Liter Terrarium - 
91x46x46 cm

Combo Deep Dome Lamp 
Fixture
• ReptiSun® 10.0 UVB Lamp
• Repti Basking Spot Lamp™

Dual 
Temperature/
Humidity Guage

Repti Rock™ 
Food/Water 
Dish

ReptiSand®

Substrate

NIEUW



7

REPTIHABITAT™
 KITS

REPTIHABITAT™ AQUATIC TURTLE KIT ITEM# NT-T40E  |  151 Liter

• Terrarium 91 x 46 x 46 cm met glijdende 
dekking.

• Turtle Dock™ - Large
• Mini Deep Dome Lamp Fixture
• Repti Basking Spot Lamp™ - 100 watt
• ReptiSun® Terrarium Hood -  91 cm
• ReptiSun® 5.0 T5 HO UVB Lamp - 914 mm - 39 

watts

Inclusief Gratis:
• Booklet: Care of Water Turtles
• Aquatic Turtle Food Sample Pack:

· Feeding Tongs
· Aquatic Turtle Food (Growth Formula)
· ReptiSticks™
· Large Red Shrimp
· ReptiVite™ Reptile Vitamins
· ReptiSafe® Water Conditioner

REPTIHABITAT™ SNAKE KIT ITEM# NT-S40  |  151 Liter

• Terrarium 91 x 46 x 46 cm met glijdende dekking.
• Deep Dome Lamp Fixture 
• Repti Basking Spot Lamp™ - 100 watt
• ReptiTherm® Under Tank Heater - 20x30 cm
• Habba Hut™ - Giant

• Aspen Snake Bedding - 26.4 L
• Dual Thermometer & Humidity Gauge 
• Repti Rock™ Water Dish - Extra Large
• ReptiSafe® Water Conditioner
• Booklet: Zoo Med’s Guide to Snakes

REPTIHABITAT™ AQUATIC TURTLE KIT

REPTIHABITAT™ TORTOISE KIT

ITEM# NT-T22E  |  68 Liter

ITEM# NT-T24E  |  68 Liter

• Terrarium 76 x 30 x 30 cm met glijdende 
dekking.

• Mini Combo Deep Dome Lamp Fixture
• ReptiTuff™ Splashproof Halogen Lamp - 50 watt
• ReptiSun® 5.0 Mini UVB Lamp - 13 watt
• 318 TurtleClean™ Submersible Filter
• Turtle Dock™  - Small
• River Pebbles™ - 4.5 kg
• ReptiSafe® Water Conditioner

• Terrarium 76 x 30 x 30 cm met glijdende 
dekking.

• Mini Combo Deep Dome Lamp Fixture
• Repti Basking Spot Lamp™ - 60 watt 
• ReptiSun® 5.0 Mini UVB Lamp - 13 watt
• Eco Earth® Substrate - 8.8 L
• Grassland Tortoise Food - 240 g

• High Range Reptile Thermometer™

Inclusief Gratis:
• Aquatic Turtle Banquet® Block
• Aquatic Turtle Food (Growth Formula)
• Turtle Bone™
• Sun-Dried Red Shrimp Food - Large
• Booklet: Proper Care and Maintenance of 

Water Turtles

• Repti Rock™ Food & Water Dish
• High Range Reptile Thermometer™
• Turtle Bone™

Inclusief Gratis:
• Booklet: Zoo Med's Guide to Tortoises
• Repti Calcium®

• ReptiSafe® Water Conditioner

REPTIHABITAT™ SNAKE KIT ITEM# NT-S21EV  |  68 Liter

• Terrarium 76 x 30 x 30 cm met glijdende 
dekking.

• Mini Deep Dome Lamp Fixture
• Daylight Blue™ Reptile Bulb - 100W
• ReptiTherm® Under Tank Heater
• Aspen Snake Bedding - 8 qt.
• Habba Hut™ - Medium

• Natural Bush Plastic Plant
• Precision Analog Thermometer 
• Repti Rock™ Water Dish - Medium

Inclusief Gratis:
• ReptiSafe® Water Conditioner
• Booklet: Zoo Med’s Guide to Snakes

REPTIHABITAT™ LEOPARD GECKO KIT ITEM# NT-L10E  |  38 Liter

• Terrarium 51 x 25 x 30 cm met glijdende dekking
• Mini Combo Deep Dome Lamp Fixture
• Daylight Blue™ Reptile Bulb - 60W 
• Nightlight Red™ Reptile Bulb - 60W
• ReptiSand® Substrate - Desert White, 10 lbs
• Analog Reptile Thermometer
• Repti Rock™ Food & Water Dish - Small

Inclusief Gratis:
• ReptiVite™ Reptile Vitamins
• Repti Calcium®

• ReptiSafe® Water Conditioner
• Booklet: Zoo Med’s Guide to Leopard 

Geckos
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TERRARIUM

REPTIBREEZE®

NANO BREEZE®

ITEM# NT-10  |  41x41x50 cm
ITEM# NT-11  |  41x41x76 cm
ITEM# NT-12  |  46x46x91 cm
ITEM# NT-13  |  61x61x122 cm

ITEM# NT-9  |  25x25x30 cm

Aluminium draadgaasterrarium
• Ideaal voor alle soorten kameleons, jonge groene leguanen, gekko’s, anolissen, etc….. 

Eenvoudig te monteren.
• Grote, volledig openende draaideur voor betere en eenvoudigere toegang tot het terrarium. 

Vergemakkelijkt het verwijderen van het substraat.
• Roestvast, zwart geanodiseerd aluminium draadgaas terrarium.
• Eenvoudige assemblage met.
• Schroevendraaier, alle benodigdheden inbegrepen.

Aluminium openluchtgaaskooi met deurtje van acryl aan de voorkant!
• Combineren met NANO DOME- of NANO COMBO DOME-armatuur van Zoo Med.*
• TRANSPARANT VOLLEDIG ACRYL deurtje aan de voorkant voor optimaal kijkgenot.
• Inclusief scharnierdeurtje aan de onderkant om de bodembedekking eenvoudig te verwijderen. 

Uitschuifbare WATERDICHTE BODEMBAK op Nano-formaat verkrijgbaar (artikelnummer NT-9T) 
*(Nano Dome-armatuur en -bodembak afzonderlijk verkrijgbaar).

Aluminium Openluchtgaaskooi

REPTIBREEZE® LED DELUXE

REPTIBREEZE® CHAMELEON KIT

REPTIBREEZE® IGUANARIUM™

ITEM# NT-15E  |  41x41x50 cm  |  24 weißen und 12 roten LED-Leuchten!
ITEM# NT-17E  |  61x61x122 cm  |  36 weißen und 18 roten LED-Leuchten!

ITEM# NT-11CKE  |  41x41x76 cm

ITEM# IA-30  |  91x46x122 cm

Reptibreeze® luxe open terrarium met zwart aluminium scherm en led-verlichting, met witte en 
rode led-lampen, en deur en bodemplaat van acrylaat!
• Het REPTIBREEZE® LUXE LED- MODEL is voorzien van 24 witte en 12 rode geïntegreerde LED-lampen, met 

ingebouwde 3-standenregelunit waarmee u alle LED’s samen, of alleen de witte of rode LED’s inschakelt.
• Eveneens voorzien van een transparante deur van acrylaat aan de voorzijde, voor optimaal zicht op uw 

dieren, en een uitschuifbare bodemplaat voor eenvoudige verschoning van de kooi.
• Bij uitstek geschikt voor *echte kameleons (Chamaeleoninae), kleine groene leguanen, anolissen of 

andere boomhagedissen (*voor deze soort moet Zoo Med UVB-verlichting worden toegevoegd), of voor 
wimpergekko’s, groene grasslangen of kousenbandslangen.

Groot draadgaasterrarium voor boombewonende hagedissen zoals bvb. Leguanen 
(halfwas), Wateragamen en Chameleons 
• Volledig vernieuwd ontwerp!
• Het draadgaas is met PVC bekleed om beschadiging van neus (bij neuswrijven) en nagels 

(tijdens het klimmen) van uw dieren te voorkomen.
• Grote deuren aan voorzijde en bovenkant vergemakkelijken de toegang.
• 4 zwenkwielen vergemakkelijken het verplaatsen van het terrarium, om bvb uw 

dieren buiten van natuurlijk zonlicht te laten genieten.
• Verwijderbaar zonneplateau inbegrepen.

Inclusief:
• NT-11 ReptiBreeze® Enclosure - 16”x16”x30”
• Tropical UVB & Heat Lighting Kit
• Digital Thermometer
• ReptiVine
• Natural Bush Plastic Plant - Medium
• Eco Carpet - 8”x16” - 2 pack

Proefverpakkingen van:
• REPTISAFE® Water Conditioner
• ReptiCalcium® w/o D3 
• REPTIVITE™ w/o D3

• Hoogwaardige starterskit van ZOO MED voor ALLE 
soorten kameleons uit de Oude Wereld waaronder: 
jemenkameleons, panterkameleons, jacksonkameleons, 
parsons kameleons en andere soorten kameleons.
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Fireball Bromeliad

Sword Fern

Chestnut Bromeliad

Tillandsia Air Plant

Lace Fern

Staghorn Fern

TERRARIUM
 TOEBEHOREN

NATURALISTIC FLORA™ FLEXIBLE HANGING VINE

REPTIVINE™

NATURALISTIC FLORA

ITEM# BU-52E  |  178 cm

ITEM# BU-53  |  102 cm

ITEM# BU-60  |  Fireball Bromeliad
ITEM# BU-61  |  Chestnut Bromeliad
ITEM# BU-62  |  Lace Fern
ITEM# BU-63  |  Sword Fern
ITEM# BU-64  |  Tillandsia Air Plant
ITEM# BU-65  |  Staghorn Fern

• Zoo Med’s Vine, een hangende en fl exibele tropische kunstplant die kan worden 
gedraaid en rond decoraties in uw terrarium kan worden gewikkeld voor een 
“natuurlijke” bosuitstraling.

Flexibele hangende wijnstok
• Voorziet uw terrarium of paludarium van een fl exibel en functioneel klimoppervlak.
• Geeft uw dieren een betere toegang tot het bladerdek en broedplaatsen in uw 

terrarium of paludarium.
• Zeer geschikt voor alle boombewonende reptielen. 

• Levensecht gebladerte ter verfraaiing van uw terrarium of 
paludarium.

• Biedt uw dier privacy en beschutting.
• Waterbestendig.
• Bevordert een natuurlijke drinkreactie.

REPTIBREEZE® SUBSTRAT BOTTOM TRAY
ITEM# NT-9T    |  Nano 25x25x2.5 cm
ITEM# NT-11T  |  41x41x5 cm
ITEM# NT-12T  |  46x41x5 cm
ITEM# NT-13T  |  61x61x5 cm

• Geschikt voor alle soorten substraten, inclusief:
• Eco Earth®, Forest Floor Bedding™ (Cypress Mulch), Repti Bark® en andere 

reptielspecifi eke substraten.
• Vassoio in plastica per gabbie Reptibreeze e Reptibreeze™ LED Deluxe.

REPTIBREEZE® STAND WITH SHELF
ITEM# NT-10S  |  44.5x41.3x70.5 cm - For NT-10, NT-11, NT-15
ITEM# NT-12S  |  49.5x46.4x70.5 cm - For NT-12
ITEM# NT-13S  |  65.4x62.2x70.5 cm - For NT-13, NT-17

Kooi met schap eigenschappen:
• Ontworpen voor gebruik met Zoo Med’s REPTIBREEZE™ gaaskooien. (GROOT-past 

bij NT-12).
• Duurzame, gepoedercoate staalconstructie.
• Inclusief handig laag schap.
• Gemakkelijk te monteren. Volledige gebruiksaanwijzing bijgesloten

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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TERRARIUM
 TOEBEHOREN

NATURAL CORK/FOREST TILE BACKGROUND
Cork Background Forest Background

• Creëer een natuurlijke oerwoudomgeving in uw terrarium
• Natuurlijke Kurkachterwand voor uw terrarium.
• Uiterst geschikt voor Tropische Terraria met vochtige inrichting. Zeer bestendig tegen 

schimmels.
• Afmetingen passen perfect in Zoo Med’s NATURALISTIC TERRARIUM®.
• Kan op maat gesneden worden voor afwijkende terrariumafmetingen.
• Gebruik meerdere achterwanden voor grote terraria.

HUBBA HUT™
ITEM# HH-SE    |   Klein - 9x9x5 cm
ITEM# HH-ME   |   Middel - 13x13x8 cm
ITEM# HH-LE    |   Groot - 17x15x8 cm
ITEM# HH-XLE  |   Extra groot - 23x17x10 cm
ITEM# HH-GE    |   Reusachtig - 28x23x13 cm

• Zoo Med’s HABBA HUT™ is het natuurlijke alternatief voor alle plastic of polyester 
schuilplaatsen. Zoo Med’s HABBA HUT™ bied uw dieren een schuilplaats om zich terug 
te trekken en veilig te voelen, waardoor stress word vermindert. Verkrijgbaar in 5 maten 
om aan de behoefte van bijna elk reptiel te voldoen. TERRARIUM MOSS™ kan binnenin 
aangebracht worden om een vochtiger microklimaat te creëren. Ook ideaal voor gebruik 
bij andere populaire huisdieren zoals; hamsters, muizen, ratten, fretten, egels, guinese 
biggetjes.

100% NATURAL, 
SUSTAINABLY 
HARVESTED

• Creër uw eigen Jungle! Uw reptielen zullen het 
verschil niet merken. In de Natural Bush Planten 
vinden uw dieren schuil- en rustplaatsen.

Sizing:
• Klein: langer dan 36 cm
• Middel: langer dan 46 cm
• Groot: langer dan 56 cm

ITEM# BU-10  |  Small Mexican Phyllo
ITEM# BU-11  |  Small Amazonian Phyllo
ITEM# BU-12  |  Small Congo Ivy
ITEM# BU-13  |  Small Malaysian Fern
ITEM# BU-14  |  Small Australian Maple
ITEM# BU-15  |  Small Bolivian Croton
ITEM# BU-16  |  Small Cannabis
ITEM# BU-17  |  Small Borneo Star
ITEM# BU-18  |  Small Cashuarina
ITEM# BU-19  |  Small Madagascar Bamboo
ITEM# BU-20  |  Medium Mexican Phyllo
ITEM# BU-21  |  Medium Amazonian Phyllo
ITEM# BU-22  |  Medium Congo Ivy
ITEM# BU-23  |  Medium Malaysian Fern
ITEM# BU-24  |  Medium Australian Maple
ITEM# BU-25  |  Medium Bolivian Croton
ITEM# BU-26  |  Medium Cannabis
ITEM# BU-27  |  Medium Borneo Star
ITEM# BU-28  |  Medium Cashuarina
ITEM# BU-29  |  Medium Madagascar Bamboo
ITEM# BU-30  |  Large Mexican Phyllo
ITEM# BU-31  |  Large Amazonian Phyllo
ITEM# BU-32  |  Large Congo Ivy
ITEM# BU-33  |  Large Malaysian Fern
ITEM# BU-34  |  Large Australian Maple
ITEM# BU-35  |  Large Bolivian Croton
ITEM# BU-36  |  Large Cannabis
ITEM# BU-37  |  Large Borneo Star
ITEM# BU-38  |  Large Cashuarina
ITEM# BU-39  |  Large Madagascar Bamboo

36 cm46 cm56 cm

Malaysian
Fern

Borneo
Star

Australian
Maple

Cashuarina

Bolivian
Croton

Madagascar
Bamboo

Amazonian
Phyllo

Mexican
Phyllo

Congo
Ivy

Cannabis

ITEM# NCB-1E  |  29,00 x 28,40 cm
ITEM# NCB-2E  |  28,20 x 42,70 cm
ITEM# NCB-3E  |  43,40 x 43,50 cm
ITEM# NCB-4E  |  43,40 x 58,80 cm
ITEM# NCB-5E  |  44,50 x 90,00 cm

ITEM# NWB-1E  |  29,00 x 28,40 cm
ITEM# NWB-2E  |  28,20 x 42,70 cm
ITEM# NWB-4E  |  43,40 x 58,80 cm
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REPTISHELTER™

ITEM# RC-30  |  Klein - 13x10x9 cm
ITEM# RC-31  |  Middel - 18x15x10 cm
ITEM# RC-32  |  Groot - 28x23x18 cm

• Deze 3 in 1 schuilgrot kan gevuld worden met TERRARIUM MOSS of ECO 
EARTH® om zo een micro-klimaat te creëren dat ideaal is voor de ei-afl eg, het 
vervellen of gewoon als schuilplaats. Duurzame polyester constructie zorgt ervoor 
dat de Repti Shelter kan afgewassen en gesteriliseerd worden. Het afneembare 
deksel vereenvoudigd controle van uw dieren, en het graven naar eieren. 
Verkrijgbaar in 3 maten.

REPTI HAMMOCK™

LIZARD LADDER™

ADJUSTABLE SNAKE HOOK

ITEM# SP-21E   |   Klein - 36 cm
ITEM# SP-20E   |   Groot - 44 cm
ITEM# SP-22     |   Reusachtig - 69 cm

ITEM# SP-10E

ITEM# TA-25E

• Een Reptielenhangmat uit zacht nylon 
om de bruikbare leefruimte van het 
terrarium te verhogen. Creëer een 
zonne- of rustplaats in de bovenste 
regio van uw terrarium. Combineer met 
Zoo Med’s LIZARD LADDER™ zodat 
uw reptielen hun hangmat eenvoudiger 
kunnen bereiken. Dit verhoogt tevens de 
beschikbare klimmogelijkheden.

• Een Reptielenladder uit zacht nylon dat bevestigd word door middel van de bijgevoegde 
zuignappen. Bevestigd aan een zij-of rugkant van het terrarium verhoogt het de 
klimmogelijkheden van uw reptielen. De gladde zijkanten van uw terrarium worden plots 
bruikbaar als klim en rust mogelijkheid. Gecombineerd met de ARBOREAL LAGOON™ 
creëert u zo een 3D leefwereld voor uw dieren en verhoogt u de bruikbare leefruimte.

Ideaal voor:
• Verplaatsen van kleine slangen.
• Vangen van slangen in de natuur.
• Om decoratie zoals takken en stenen de verplaatsen in uw terrarium, en zo de 

conditie van uw dieren te inspecteren.
Eigenschappen:
• Uitschuifbare slangenhaak 18 tot 66 cm.
• Past in uw broekzak!
• Anti-slip handgreep.

NATURALISTIC TERRARIUM™ WATERFALL KIT

Natuurkurkachterwand

Water Tube

Eco Earth® Laag

Water Pomp

Naturalistic Terrarium™ 
Substrate Mesh laag

Hydroballs® Laag

ITEM# WK-10E
Incorporate a beautiful waterfall feature 
in your Naturalistic Terrarium™!

Inclusief:
• Water pomp.
• HYDROBALLS®.
• Terrarium Mesh.
• Plastic tube & hoekstuk.
• Waterval Kit instructie boek.
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REPTITHERM® HABITAT HEATER
ITEM# RH-20E  |  46x46 cm 

• Verwarmer van Industriële Kwaliteit voor Grote Schildpadden of andere grote Reptielen
• 230 Volt, 38W verwarmer met LED lampje om aan te geven wanneer de verwarmer aanstaat.
• Ingebouwde thermische beveiliging schakelt de verwarmer uit op 48°C om oververhitting te voorkomen.
• Gefabriceerd uit “eenvoudig te reinigen” waterbestendig polyethyleen plastic.
• Metalen beschermspiraal rond het netsnoer voorkomt beschadiging door schildpadden en/of andere 

dieren.
• Ingebouwde montagerails voor een goede bevestiging op de vloer of de zijwand van uw terrarium of 

schuilplaats.
• 75%-80% elektriciteitsbesparing t.o.v. vergelijkbare toestellen.

REPTITHERM® U.T.H. UNDER TANK HEATER
ReptiTherm® U.T.H.
    ITEM# RH-4E  |  15x20 cm   10-20 gal       8 Watts
    ITEM# RH-5E  |  20x30 cm    30-40 gal      16 Watts
    ITEM# RH-6E  |  20x45 cm    50-60 gal      24 Watts

• ReptiTherm® Warmtematten zijn een ideale 24-uurs hoofd- of 
bijverwarming voor reptielen uit tropisch of gematigd klimaat. 
Alle warmtematten van Zoo Med hebben UL/CUL/TÜV certifi caat, 
en voldoen met hun solide nichrome-warmteelement aan de strengste 
normen. Zoo Med’s warmtematten kleven aan de onderzijde van uw terrarium, en 
zorgen zo voor een perfecte warmtegeleiding.

ZIJMONTAGE (BIJ
VOORKEUR)

REPTICARE® CERAMIC INFRARED HEAT EMITTERS
ITEM# CE-60E     |  60 Watts 
ITEM# CE-100E   |  100 Watts 
ITEM# CE-105E   |  150 Watts 

Keramische Infrarood Stralers
• Perfecte 24-uurs “donkere” warmtebron voor alle reptielen uit tropisch of gematigd klimaat.
• Tot 5 jaar ofwel 25.000 uur “gemiddelde levensduur”!!
• Straalt infrarood-warmte van het type “lange golfl engte” voor maximale warmte-penetratie.
• Zeer geschikt voor gebruik in hoge terraria of in Zoo Med’s ReptiBreeze Iguanarium®.

Te gebruiken met 
Wire Cage Clamp 
Lamp. (zie pagina 

23)

THERMOREGULATIE
Wat is Thermoregulatie?
De lichaamstemperatuur van de meeste reptielen wordt beïnvloed door de 
buitentemperatuur. Dit betekent dat het dier om zijn lichaamstemperatuur te regelen, 
naar een warmere of koelere locatie moet verhuizen. Uw huisdier zal van nature naar 
deze temperatuurverschillen zoeken, dus het is belangrijk om ze een thermische 
gradiënt binnen hun terrarium te geven. 

Door zijn behuizing van een warmtegradiënt te voorzien, kan uw huisdier zijn 
lichaamstemperatuur naar eigen behoefte reguleren. Thermische gradiënten kunnen 
horizontaal of verticaal zijn, afhankelijk van uw huisdier en zijn terrarium. 

Het plaatsen van warmtelampen en/of warmtestrips aan één kant van het terrarium zal 
deze gradiënt op natuurlijke wijze creëren, maar ga de temperaturen niet gokken! Gebruik 
(een) thermometer(s) om de temperatuur in elk gebied van de behuizing te meten.

Thermische gradiënten

Temperatuur meten

Opwarmzones
Een belangrijke functie om te onthouden bij het opzetten van een thermische gradiënt is 
de Opwarmzone. Dit afgebakende gebied aan de "warme kant" van het verblijf is over het 
algemeen het heetste gebied waartoe uw huisdier toegang heeft. Het moet een plek zijn waar 
uw huisdier gemakkelijk kan komen en die comfortabel is om uit te rusten, aangezien veel 
reptielen een aanzienlijk deel van hun dag kunnen "zonnebaden" en genieten van de hitte. Het 
opzetten van een opwarmzone kan eenvoudig worden gedaan door een Basking Spot Lamp®, 
Halogeen, Powersun® of andere refl ectorlamp over één kant van het verblijf te plaatsen. 
Voor boomhagedissen moet dit boven een comfortabele zittak zijn; plaats de lamp voor 
waterschildpadden boven een dok of landgebied; schildpadden zonnebaden meestal in een 
open, vlak gebied in het verblijf.

TOPPRODUCT

40.5°C

32°C

32°C24°C

24°C

21°C

Opwarmzone

Opwarmzone

Koel gebied

Koel gebied

Warm gebied

Warm gebied
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REPTI HEAT CABLE REPTI HEAT CABLE 

PROFESSIONAL SERIESITEM# RHC-15E    |  3.5 m        15 Watts
ITEM# RHC-25E    |  14.5 m      25 Watts 
ITEM# RHC-50E    |  7 m           50 Watts 
ITEM# RHC-100E  |  12 m         100 Watts  

ITEM# RHC-150E   |  16 m      150 Watts  

• De Repti warmtekabel is een optimale 
warmtebron om in het terrarium 
verschillende temperatuurgradaties 
aan te brengen.

• Eenvoudig te installeren, fl exibel, 
waterbestendig en duurzaam.

• Kan binnenin het terrarium worden gebruikt; omwikkeld rond 
houten takken, onder stenen, verwerkt in de achterwand, 
e.d..., of gewoon vlak liggend onder het terrarium.

• Perfect voor het gebruik in kweekrekken*.
• Eenvoudig te installeren.
• Extra lang.
• Optimale warmtebron.

REPTICARE® ROCK HEATER
ITEM# RH-2E   |  Mini  5 Watts
ITEM# RH-1E   |  Standard  10 Watts
ITEM# RH-3E   |  Giant  15 Watts

• De enige warmtesteen waarbij het ingesloten nikkelchroom warmteelement over 
het volledige oppervlak verdeeld is voor een gelijkmatige warmteafgifte. Dit vermijd 
oververhitte plekken die bij de dieren tot verbranding zouden kunnen leiden.

• De enige warmtesteen die gemaakt is met een 100% gehydrateerd steenmateriaal, 
tweemaal zo sterk als cement of puimsteen.

• Afwasbaar oppervlak voorkomt de groei van schadelijke bakteriën.
• Verkrijgbaar in Santa Fe Red.

REPTIBATOR™
ITEM# RI-10E

REPTITEMP® DIGITAL THERMOSTAT
ITEM# RT-600E

Digitale Broedmachine
• Digitale regelaar met lcd-scherm en LED-warmtelampje.
• Pulsthermostaat voor stabiele temperatuurregeling.
• Temperatuurregelbereik van 15°C tot 40°C.
• Luchtvochtigheidsbereik van 10% tot 95%.
• Stevig warmte-element, 55 Watt.
• Programmeerbaar temperatuuralarm.
• Ingebouwd geheugen slaat instellingen op bij stroomuitval.
• Dankzij doorzichtig deksel kunnen eieren eenvoudig worden geïnspecteerd zonder dat u de 

broedmachine hoeft te openen.
• Meerdere waterreservoirs voorgevormd in de bodem van de broedmachine. Doorstroomventilatie 

en spons zorgen voor gelijkmatige verdamping en de juiste luchtvochtigheid in de broedmachine.

Temperature Controller for Terrariums
• Afstandstemperatuursensor met 185 cm kabel.
• Regelbereik temperatuur: 10°C tot 50°C.
• Stuurt verwarmings- en koelapparaten tot 600 watt aan (600 W maximale weerstandsbelasting).
• Regelt de temperatuur door verwarmingsapparaten in de “HEAT” -modus te schakelen of door 

koelapparaten (bijv. ventilator) in de “COOL”-modus te zetten.
• LCD-scherm met gemakkelijke programmering via twee knoppen.
• Een ingebouwd geheugen bewaart instellingen in geval van een stroomuitval.
• Het alarm knippert & klinkt als de temperatuur een extreem hoog of laag niveau bereikt.

NIEUW

ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER
ITEM# RT-1000

Compleet Habitat Automation System
• Combineerbaar met: gloeilampen, MVB, CFL, T8, T5, halogeen, LED, CHE, UTH, Misters, Fogger en meer!
• Programmeer natuurlijke temperatuurschommelingen en nachtelijke temperatuurdalingen
• Twee onafhankelijke temperatuursondes voor meerdere microklimaten 
• Programmeerbare alarmtemperatuur bereikt extreem hoge of lage niveaus
• De Hygrostaatfunctie helpt de ideale vochtigheidsgraad van uw huisdier te behouden
• Ingebouwde geheugenopslag slaat uw instellingen op
• Regelt tot 1000 watt
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DIGITAL TERRARIUM THERMOMETER™

PRECISION ANALOG THERMOMETER™

PRECISION ANALOG HUMIDITY GUAGE™

DIGITAL COMBO THERMOMETER & HUMIDITY GUAGE

PRECISION ANALOG THERMOMETER & HUMIDITY GUAGE™

ITEM# TH-24E

ITEM# TH-20E

ITEM# TH-21E

ITEM# TH-31E

ITEM# TH-22E

• Digitale Terrarium Thermometer voor gebruik in vochtige of droge omgeving – ideaal voor 
terraria, aquaria, paludaria of incubatoren.

• Temperatuurbereik van –23°C tot 60 °C.
• Extreem lange temperatuursonde (99 cm) voor uiterste nauwkeurigheid.
• Batterijen en zuignap voor bevestiging inbegrepen.

• Analoge precisie-thermometer met groot bereik -10°C tot 50°C voor het nauwkeurig registreren 
van de temperatuur in uw terrarium.

• Analoge precisie-hygrometer voor het nauwkeurig meten van de relatieve luchtvochtigheid in 
uw terrarium.

• Groot bereik van 0 to 100%.

Zoo Med’s Analoge Precisie Meetinstrumenten zijn van hoge qualiteit, bedoeld voor kwekers. Zij hebben eigenschappen die men niet in goedkope 
“import”-instrumenten terug vind. Eigenschappen: binnenwerk gemaakt in Duitsland, verluchting aan de zijkanten om aandampen van het zichtglas te 
vermijden, en Velcro-strip op achterzijde om eenvoudig het apparaat te verwijderen voor reiniging en onderhoud.

Digitale thermometer/ hygrometer
• Snel af te lezen digitale hygrometer & thermometer
• Onafhankelijke verplaatsbare sondes: meet warmte & vochtigheid op verschillende locaties!

• Deze gecombineerde, analoge Thermo-Hygrometer maakt het mogelijk om met slechts één 
toestel zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid in uw terrarium te meten.

• Temperatuur en luchtvochtigheid zijn extreem belangrijk voor de gezondheid van uw dieren.
• Temperatuurbereik: -6° to 49°C 
• Luchtvochtigheidsbereik: 0 to 100%.

ANALOGE PRECISIE MEETINSTRUMENTEN

NIEUW

REPTITEMP®

HIGH RANGE REPTILE THERMOMETER™

ITEM# RT-1

ITEM# TH-10E

Voor temperatuurmetingen 
van Terrarium 
temperatuur, Temperatuur 
van de zonneplek, 
Incubatietemperatuur, 
Temperatuur van 
broedkast en/of 
broedbakje

• Eenvoudig te gebruiken - richten en klikken!
• Klein en handig zakformaat.
• Temperatuurmeetbereik tussen -33° en 110°C.
• Minimum / Maximum functie.
• Weergave mogelijk in Celcius of Fahrenheit.
• Inclusief 1 CR2082 lithium batterij.

• Economische LCD reptielenthermometer met groot temperatuurbereik.
• Duidelijk leesbare kristalkleuring, met een bereik van 21°C tot 40°C.

DIGITAL MIN-MAX PRECISION THERMOMETER
ITEM# TH-32E
• Legt de hoogst en laagst gemeten temperaturen vast
• Met één druk op de knop “CLEAR” wordt het geheugen met minimum/maximumtemperaturen gewist.
• Externe sensor met kabel van 2 m (182 cm)
• Grote, eenvoudig af te lezen temperatuurweergave waarop de huidige, minimum- en 

maximumtemperatuur tegelijk worden weergegeven
• Eenvoudig te bevestigen met een zuignap
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Het uitkiezen van de juiste lamp is bijzonder belangrijk bij het samenstellen van een gezonde leefomgeving voor uw reptielen. 
De verschillende lampen hebben verschillende eigenschappen en kenmerken. Gebruik dit schema om uit te vinden wat de 
beste combinatie is van lampen voor uw reptiel.

LAMPEN

REPTISUN® 5.0

POWERSUN UV®

NIGHTLIGHT RED™

POWERSUN H.I.D

REPTISUN® 10.0

DAYLIGHT BLUE™

REPTI BASKING 
SPOT LAMP™

NOCTURNAL INFRARED 
HEAT LAMP™

REPTICARE® CERAMIC 
HEAT EMITTER

REPTI TUFF™
SPLASHPROOF HALOGEN

REPTISUN/PALUDARIUM 
3-IN-1 LAMP

DAGLICHT

DAGLICHT

DAGLICHT

DAGLICHT

DAGLICHT

DAGLICHT

DAGLICHT

DAGLICHT

DAGLICHT

NACHT

NACHT

NACHT

24 UUR PER
DAG WARMTE

WARMTE

WARMTE

WARMTE

WARMTE

WARMTE

WARMTE

WARMTE

WARMTE

DIFFUUS

DIFFUUS

DIFFUUS

DIFFUUS

WARMTE

WARMTE

WARMTE

UVB

UVB

UVB

UVB

UVB

UVB

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

BROEDEN

BROEDEN

BROEDEN

BROEDEN

SPATWA-
TERDICHT

SPATWA-
TERDICHT

24 UUR PER
DAG WARMTE

24 UUR PER
DAG WARMTE
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WARMTE: Warmtelampen helpen
bij het behouden van de juiste
temperatuur voor het terrarium.
Gebruik lampen die weinig warmte
afgeven voor een gematigd klimaat,
lampen die een gemiddelde
warmte afgeven voor een tropisch
klimaat en lampen die veel warmte
afgeven voor een woestijnklimaat.

Broedlampen zorgen voor een directe 
warmtebron die van belang is voor 
veel reptielensoorten.

UVB is belangrijk voor de
gezondheid van veel reptielen
en zorgt voor het behoud van
sterke botten.

UVA zorgt ervoor dat reptielen 
goed kunnen zien en stimuleert
natuurlijk gedrag.

Dankzij lampen met nachtlicht
kunnen mensen hun dieren ‘s
nachts zien zonder dat de dag- en
nachtcyclus van het dier hierdoor
wordt verstoord.

Zichtbaar daglicht is belangrijk 
om het dier 12-14 uur per dag 
een natuurlijke lichtcyclus te 
kunnen bieden.

Een spatwaterdichte lamp is 
zeer geschikt voor een waterrijke 
omgeving waar dieren zoals schild-
padden water doen opspatten.

DIFFUUS: Levert minder 
geconcentreerde warmte dan 
een spotlamp, ideaal voor het 
verwarmen van de bovenste 
overkapping voor boomreptielen. 

SCHEMA MET LAMPEN VOOR REPTIELEN
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Wat is uv-B?
Uv-B is onderdeel van het natuurlijke lichtspectrum van de zon. Blootstelling aan uv-B is voor het merendeel van de reptielen nodig om 
vitamine D3 aan te maken. Zonder deze vitamine kunnen ze het calcium in hun dieet niet gebruiken. De zon is een gulle schenker van uv-B, 
maar binnenshuis zult u de uv-B-voorziening moeten regelen met verlichting speciaal voor reptielen.

Wat Is De Uv-Index (Uvi)?
De uv-index (zonkracht) is een maat zonder eenheid voor de hoeveelheid uv-straling. De golfl engtes die relevant zijn voor deze index zijn 
ook degene die reptielen het meest helpen bij de productie van vitamine D3. Niet alle golfl engtes van uv-B dragen namelijk even goed bij 
aan de vorming van vitamine D.

Wat zijn Ferguson-zones?
De vermaarde herpetoloog en onderzoeker dr. Ferguson observeerde veel verschillende soorten reptielen bij hun dagbesteding en noteerde 
de uvindex waarin hij ze had aangetroffen. Deze observaties vormen samen met bijdragen van talloze andere toegewijde wetenschappers 
de basis voor de huidige ‘Ferguson-zones’. Hieronder een toelichting van de verschillende Ferguson-zones:

Welke zone is het best voor mijn dier?
In het ideale geval heeft ieder habitat een geleidelijk verloop in zonkracht, met zones die afl open tot 0 UVI. Hierdoor hebben de dieren zelf 
in de hand aan hoeveel uv-B ze worden blootgesteld. Stel de bovengrens af naar het unieke natuurlijke zongedrag van uw dier.

Hoe gebruikt u deze tabel?
1. Ga na welke zone uw dier het beste omschrijft.
2. Houd rekening met de grootte van uw terrarium. Ga voor deze afmetingen uit van de afstand tussen de lamp en de zonplaats.
3. Kies een lamp die de zonplaats van uw huisdier voorziet van de juiste hoeveelheid UVI.
4. Vergeet niet om ervoor te zorgen dat de zonkracht in het verblijf (geleidelijk) afl oopt naar ‘0’, zodat uw huisdier zich naar 
believen uit het licht kan terugtrekken.
5. Houd er rekening mee dat sommige refl ectoren het rendement van uw lamp kunnen vergroten en dat schermen de 
hoeveelheid uv-B die uw huisdier bereikt kunnen beperken. Om de exacte UVI te bepalen kunt u een uv-indexmeter (ST-7) 
gebruiken.

UVB FOR REPTILES

Met de juiste structuur voor fotoregulatie hebben reptielen toegang tot diverse zones

Schaduw/Gedeeltelijk zonnig Hoofdzakelijk volle zon Middagzonners

BESTE STREEK VOOR GROOTSTE VERSCHEIDENHEID VAN REPTIELEN

GEVAARLIJK
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DIGITAL UV INDEX RADIOMETER
ST-7

• Meet UVB en geeft metingen op basis van de UV-index.
• Snelle referentieschaal op de meter helpt bij het bepalen van het juiste UVI-niveau voor 

verschillende soorten.
• De responscurve van de meter wordt gewogen zodat deze overeenkomt met het 

actiespectrum van vitamine D.
• Dit item is beschikbaar op onze website: zoomed.com

Schaduwbewoners en crepusculaire (schemeractieve) soorten

Hoofdzakelijk gedeeltelijk zonnig – incidenteel volle zon

Hoofdzakelijk volle zon – incidenteel gedeeltelijk zonnig

Middagzonners

GEVAARLIJK – Dieren uit deze zone WEGHOUDENDANGER

ZONE

BULB

ITEM #

8 cm

10 cm

13 cm

15 cm

18 cm

20 cm

25 cm

30 cm

36 cm

40 cm

46 cm

50 cm

56 cm

61 cm

76 cm

91 cm

102 cm

122 cm

ZONKRACHT BESTE ZONE VOOR HET BREEDSTE SPECTRUM 
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• Vervang UVB-lampen ieder jaar

Let op de “fi rst use date” box op reptisun® lampen of schrijf 
u in op de “uvb reminder” op: zoomed.Com

REPTISUN® TERRARIUM HOOD T5 HO (HIGH OUTPUT)
ITEM# LF-70E  |  355 mm houdt één 15W T5 HO 300 mm lampen
ITEM# LF-71E  |  610 mm houdt één 24W T5 HO 550 mm lamp
ITEM# LF-72E  |  800 mm houdt één 24W T5 HO  550 mm lamp
ITEM# LF-73E  |  1000 mm houdt één 39W T5 HO  850 mm lamp
ITEM# LF-74E  |  1200 mm houdt één 54W T5 HO 1160 mm lamp

• Maximale uitvoer van licht en UVB
• Low profi le ontwerp
• ReptiSun® T5 HO lamp: De sterkst beschikbare ReptiSun lamp: 2x sterker dan de T8-lampen.
• T5 HO Electronic Ballast (aan de binnenzijde) voor snel opstarten en maximale prestatie van de lamp.
• Uiterst gepolijste refl ector voor verhoogde effi ciëntie van de lamp.

REPTISUN® 5.0 UVB T5 HO (HIGH OUTPUT) REPTISUN® 10.0 UVB T5 HO (HIGH OUTPUT)
ITEM# FS5-15E  |  305 mm - 15 Watts
ITEM# FS5-24E  |  550 mm - 24 Watts
ITEM# FS5-39E  |  914 mm - 39 Watts
ITEM# FS5-54E  |  1160 mm - 54 Watts
    

ITEM# OS5-15E  |  305 mm - 15 Watts
ITEM# OS5-24E  |  550 mm - 24 Watts
ITEM# OS5-39E  |  914 mm - 39 Watts
ITEM# OS5-54E  |  1160 mm - 54 Watts
    

• VERBETERDE UVB-OUTPUT: Bijzonder geschikt voor 
grotere habitats voor reptielen.

• Helpt bij het voorkomen van fi breuze osteodystrofi e 
bij reptielen in gevangenschap of keert dit proces om.

• Ontworpen voor reptielen tot 46 cm groot die leven in 
een tropisch en gematigd klimaat.

• Bijzonder geschikt voor gebruik bij de volgende 
soorten: tropische hagedissen (groene 
leguanen, daggekko’s, anolissen, wateragamen), 
waterschildpadden, doosschildpadden en 
landschildpadden, kameleons uit de Oude 
Wereld (panterkameleons, jemenkameleons, 
jacksonkameleons etc.)

• STERKERE EN FELLERE UVB-VERLICHTING: 
Twee keer zo sterk als de gewone ReptiSun® 
10.0 lampen!

• De sterkste ReptiSun® lamp die er is! 
Bijzonder geschikt voor woestijnreptielen in 
grote habitats.

• Helpt bij het voorkomen van fi breuze 
osteodystrofi e bij reptielen in gevangenschap 
of keert dit proces om.

• Ontworpen voor woestijnreptielen tot ca. 75 
cm groot.

• Bijzonder geschikt voor gebruik bijde volgende 
soorten: baardagamen, doornstaartagamen, 
varanen en tejuhagedissen en andere soorten 
woestijnreptielen.

REPTISUN® 5.0 UVB T8 REPTISUN® 10.0 UVB T8

• De werkzame 5% UVB straling van deze lamp      
maakt de natuurlijke vitamine D3 synthese bij 
uw dieren mogelijk tot op een afstand van 30 cm 
(van het dier). Daardoor kan, onder andere MBD, 
worden voorkomen of genezen, maar ook andere 
gezondheidsproblemen bij waterschildpadden, 
landschildpadden, baardagamen, leguanen en 
alle andere dagactieve reptielen. Accepteer geen 
“tweede keuze”; gebruik Zoo Med’s REPTISUN® 
5.0 UVB.

• De krachtige 10% UVB straling van onze 
REPTISUN® 10.0 maakt de natuurlijke vitamine 
D3 synthese bij uw dieren mogelijk tot op 
een afstand van 51 cm (vgl. met 30 cm bij de 
REPTISUN® 5.0), waardoor onder andere MBD, 
kan worden voorkomen of genezen. Ideaal voor 
gebruik in grotere terraria waar straling verder 
dan 30 cm moet reiken. De REPTISUN® 10.0 is 
ook ideaal voor gebruik bovenop de draadgaas-
afdekkingen van het terrarium omdat draadgaas 
tot 50% van de UVB straling wegfi lterd.

BESTSELLER

BESTSELLER

ITEM# FS-18E  |  457 mm - 15 Watts
ITEM# FS-24E  |  610 mm - 17 Watts
ITEM# FS-30E  |  760 mm - 25 Watt
ITEM# FS-36E  |  914 mm - 30 Watts
ITEM# FS-48E  |  1219 mm - 32 Watts

ITEM# OS-18E  |  457 mm - 15 Watts
ITEM# OS-24E  |  610 mm - 17 Watts
ITEM# OS-30E  |  760 mm - 25 Watt
ITEM# OS-36E  |  914 mm - 30 Watts
ITEM# OS-48E  |  1219 mm - 32 Watts

12 MAANDEN GARANTIE 
OP UVB-OUTPUT!

BESTE IN DE MARKT
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VERLICHTING

Externe 
knop

Externe 
knop

Statische modus 1

Statische modus 2

Statische modus 3

Statische modus 4

Alle lampjes 
branden

Lichteffect LichteffectGeluidseffect Geluidseffect

Dynamische modus 1

Dynamische modus 2

Dynamische modus 3

Dynamische modus 4

Rollend wit & blauw om beukende 
golven te simuleren

Beukende golven 
op de kust

Vervagend blauw & wit om wolken 
te simuleren die de maan bedekken

Water kabbelt 's 
nachts

Blauw met witte fl itsen om 
onweersbuien te simuleren

Regen en 
bliksem

Vervagend blauw & wit UV om wolken 
te simuleren die de zon bedekken

Zachte golven 
en wind

Stromende rivier

Alleen blauwe 
lichten

Nachtelijk meer

Alle lichten met 
extra rood

Wildernisbeek

Wit, blauw en UV Meergolven

TERRAEFFECTS - NANO
ITEM# TE-10  |  8 Watts, 41 LEDs, 335 Lumens 
• GELUIDSEFFECTEN: Breng de geluiden van de natuur in uw aquarium met acht unieke audiotracks.
• DYNAMISCHE EFFECTEN: Verbeter de omgeving van uw aquarium
• met betoverende effecten zoals golven, wolken en onweer, allemaal met hun eigen gesynchroniseerde geluiden.
• 24-UURTIMER: Programmeerbare timer met aanpasbare dag- en nachtlichtinstellingen en speciale overgangen bij zonsondergang en 

zonsopgang.
• AANPASBAAR SPECTRUM: Met vijf afzonderlijke LED-kanalen kunt u uw eigen kleurinstellingen aanpassen en opslaan.
• ECHTE UVA: Geef uw aquarium het voordeel van UVA, dat helpt bij het bevorderen van natuurlijk gedrag en fokken bij vissen. Ideaal voor 

beplante aquariums.
• DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING: bedien het geluid en het uiterlijk van uw aquarium vanuit uw luie stoel.

Voorgeprogrammeerde verlichting en geluidseffecten waarbij 
de verlichting statisch blijft. Gewoon met een druk op de 
knop van de afstandsbediening!

Voorgeprogrammeerde verlichting en geluidseffecten waarbij dynamische 
verlichting wordt gesynchroniseerd met het geluidseffect. Gewoon met 
een druk op de knop van de afstandsbediening!

NIEUW

4 Statische Lichteffecten 4 Dynamische Lichteffecten
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VERLICHTING

REPTITUFF™ SPRITZWASSER GESCHÜTZTE HALOGEN LAMP

• Stevige “spatwaterbestendige” halogeen lamp.
• Voor gebruik bij alle soorten water-schildpadden en andere waterminnende terrarium dieren.
• Lange levensduur: gemiddeld 2500 branduren.
• Laat de kleuren van uw dieren mooier tot hun recht komen.

ITEM# OH-50E    |  50 Watts
ITEM# OH-75E    |  75 Watts
ITEM# OH-90E    |  90 Watts

REPTISUN® SELF BALLASTED COMPACT FLUORESCENT LAMPS

REPTISUN® 13 WATT MINI COMPACT FLUORESCENT LAMPS

REPTISUN® 5.0 UVB tropisch
• Perfect voor alle tropische soorten hagedissen en amfi bieën.
• 5% UVB, 30% UVA, VOLLEDIG SPECTRUM.
REPTISUN® 10.0 UVB woestijn
• Perfect voor alle woestijn en zonminnende reptielen.
• 10% UVB, 30% UVA, VOLLEDIG SPECTRUM.
• De nieuwe REPTISUN® COMPACT LAMPEN zijn gemaakt met een speciaal UVB 

doorlaatbaar quartzglas voor maximale UV straling. Deze energie-effi ciënte compactlampen 
kunnen gewoon in een standaard E-27 fi tting geschroefd worden en be-nodigen geen 
aparte ballast. Deze lampen kunnen zowel horizontaal als verticaal gebruikt. UVB helpt 
MDB voorkomen of genezen en UVA stimuleert het eetgedrag, de voortplanting en andere 
natuurlijke gedragingen bij reptielen.

REPTISUN® 5.0 UVB tropisch
• Bijzonder geschikt voor alle soorten tropische reptielen en amfi bieën.
• 5% UVB-output, 30% UVA-output, VOLLEDIG SPECTRUM.
REPTISUN® 10.0 UVB woestijn
• Bijzonder geschikt voor alle soorten woestijnreptielen en broedende reptielen.
• 10% UVB-output, 30% UVA-output, VOLLEDIG SPECTRUM.

ITEM# FS-C5E    |  ReptiSun® 5.0 - 26 watt*
ITEM# FS-C10E  |  ReptiSun® 10.0 - 26 watt*
*26 Watt = 130 W standaard gloeilamp (licht opbrengst)

ITEM# FS-C5ME    |  ReptiSun® 5.0 - 13 watt*
ITEM# FS-C10ME  |  ReptiSun® 10.0 - 13 watt*
*13 watts = 65 watt standard incandescent (light output)

POWERSUN® UV

UVB Kwikdamplampen
• Straalt het essentiele UVA, UVB, zichtbaar licht en warmte; allemaal uit 1 lamp!
• Deze lamp is de # 1 keuze van Zoo’s, Dierenartsen en professionele herpetologen.

ITEM# PUV-12E   |  80 Watts  
ITEM# PUV-11E   |  100 Watts
ITEM# PUV-10E   |  160 Watts

TOPPRODUCT

NIEUW

Combineert 3 lichttechnieken:
• UVB- en UVA helpt metabole botaandoeningen te voorkomen of Tegan te gaan, 

helpt het activiteitenniveau en reproductieve gedrag te verhogen.
• 6500K Ultra Sun® voor een betere kleurweergave
• 5000K Flora Sun® voor het bevorderen van fotosynthese in land- en waterplanten

NIEUW PALUDARIUM 3-IN-1 LAMP
ITEM# FS-CPE  
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VERLICHTING
REPTI BASKING SPOT LAMP™

NOCTURNAL INFRARED HEAT LAMP™

DAYLIGHT BLUE™ REPTILE BULB

NIGHTLIGHT RED™ REPTILE BULB

• De ultieme warmtelamp voor alle soorten reptielen.
• Gepatenteerde, met computer ontworpen, “Dubbele Refl ector” concentreerd 35% meer 

licht/warmte in zijn straal in vergelijking met andere refl ector lampen.
• De geconcentreerde straling creëert een aangenamere zonneplaats vergeleken met 

andere refl ector lampen.
• Verhoogt de algemene terrariumtemperatuur. Zeer geschikt voor reptielen uit Tropische- 

en Woestijngebieden (Leguanen, Baardagamen, etc...

• Gemaakt in Europa, met echt rood glas (geen verf of gelcoating) voor topkwaliteit!!
• De ideale 24 uur warmtebron voor alle soorten reptielen, amfi bieën, vogels, hamsters, ratten, 

muizen, etc...
• Maakt nachtobservatie van allerlei dieren in gevangenschap mogelijk door “gedempt” rood licht.
• Doordat deze lamp zéér weinig zichtbaar licht uitstraalt word het normale slaappatroon van uw 

dieren niet verstoord.

• Helder, natuurlijk licht, voor algemene verlichting en verwarming van terraria voor 
reptielen en amfi biëen.

• Echt blauw glas, zonder verf of gelcoating, voor betere warmte geleiding.

• Een uitstekende nachtlamp voor het observeren van uw nachtactieve dieren.
• Gemaakt in Europa, met echt rood glas (geen verf of gelcoating) voor betere warmteafgifte.

ITEM# SL-25E   |  25 Watts
ITEM# SL-50E   |  50 Watts
ITEM# SL-75E   |  75 Watts

ITEM# RS-50E    |  50 Watts
ITEM# RS-75E    |  75 Watts
ITEM# RS-100E  |  100 Watts

ITEM# DB-25E  |  25 Watts
ITEM# DB-40E  |  40 Watts
ITEM# DB-60E  |  60 Watts

ITEM# NR-25E  |  25 Watts
ITEM# NR-40E  |  40 Watts

Voordelig “dubbelpak”

ITEM# SL2-50E     |  50 Watts
ITEM# SL2-75E     |  75 Watts
ITEM# SL2-100E   |  100 Watts

ITEM# SL-100E  |  100 Watts
ITEM# SL-150E  |  150 Watts
ITEM# SL-250E  |  250 Watts

ITEM# RS-150E  |  150 Watts 
ITEM# RS-250E  |  250 Watts

ITEM# DB-100E  |  100 Watts
ITEM# DB-150E  |  150 Watts

ITEM# NR-60E    |  60 Watts
ITEM# NR-100E  |  100 Watts

UVB & HEAT COMBO PACK

Repti Basking Spot Lamp™
• 100 W Basking Spot Lamp.
5.0 UVB Compact Fluorescent (pagina 18)
• UVB Compact Lamp voor reptielen en amfi bieën.

ITEM# FSC-1E

TOPPRODUCT

TOPPRODUCT
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MINI DEEP DOME LAMP FIXTURE™

DEEP DOME LAMP FIXTURE™

MINI COMBO DEEP DOME DUAL LAMP FIXTURE™

COMBO DEEP DOME DUAL LAMP FIXTURE™

ITEM# LF-18E

ITEM# LF-17E

ITEM# LF-19E

ITEM# LF-25E

• Extra diepe refl ectorkoepel reikt voorbij de voorkant van de lamp, 
waardoor wordt voorkomen dat de lamp ’uitsteekt’.

• Gepolijst aluminium aan de binnenkant van de koepel refl ecteerd 
30% meer UVA, UVB, en zichtbaar licht!

• Inclusief aan/uit schakelaar voor maximaal bedieningscomfort.
• Keramische fi tting! Voor gebruik met lampen tot 100W.

• Extra diepe refl ectorkoepel reikt voorbij de voorkant van de lamp, waardoor wordt voorkomen dat de 
lamp ’uitsteekt’.

• Ideaal voor gebruik met Zoo Med’s POWERSUN® UVlamp of REPTISUN® UVB compact lamp.
• Gepolijst aluminium aan de binnenkant van de koepel refl ecteerd 30% meer UVA, UVB, en zichtbaar licht!
• Keramische fi tting! Voor gebruik met lampen tot 160W.

• 2 Fittingen in 1 Lamphouder voor het eenvoudig combineren van lampen.
• Met de dubbele fi tting kan een Basking Spot Lamp of een 100W POWERSUN® UV lamp met een 

Nightlight warmtelamp gecombineerd worden.
• Gepolijst aluminium aan de binnenkant van de koepel refl ecteerd 30% meer UVA, UVB, en zichtbaar 

licht!
• Inclusief aan/uit schakelaar voor maximaal bedieningscomfort.
• Gepatenteerd Zoo Med design.

• Dubbele keramische lampfi tting voor lampen met een voltage tot 160W (per montage).
• Kap van gepolijst aluminium voor maximale uitvoer van licht en warmte.
• De kap is dieper dan de lamp om er voor te zorgen dat deze niet uitsteekt.
• Twee lamphouders in een voor maximaal gemak.
• Dubbele houder voor meervoudige lampcombinaties, waaronder UVB-lampen en warmtelampen voor 

overdag en voor ‘s nachts.

Gepolijst aluminium aan de 
binnenkant van de koepel 
refl ecteerd 30% meer UVA, 

UVB, en zichtbaar licht!

NATURALISTIC TERRARIUM® HOOD - 46 CM

• Past op alle 45 cm brede NATURALISTIC TERRARIUMS (Zoo Med item# NT-3E or NT-4E).
• Bevat 2 keramische fi ttingen met refl ector voor hogere warmte en UV-refl ectie.
• UVB: Gebruik met Zoo Med’s REPTISUN® 5.0 UVB Compact Lamp voor UVA and UVB.
• Warmte: Gebruik met Zoo Med’s Daylight Blue™ Daglicht-warmtelamp voor warmte gedurende de dag 

of Zoo Med’s Nightlight Red™ Nachtwarmtelamp voor 24-uur verwarming.

ITEM# LF-55E

NATURALISTIC TERRARIUM® HOOD - 30 CM
ITEM# LF-50E

• Past op alle 30 cm brede NATURALISTIC TERRARIUMS (Zoo Med item # NT-1E or NT-2E).
• Bevat 1 keramische fi tting met refl ector voor hogere warmte- of UV-refl ectie.

DELUXE PORCELAIN CLAMP LAMP & DELUXE PORCELAIN BROODER LAMP

ITEM# LF-11E   |   14 cm - Up to 100 Watts
ITEM# LF-12E   |   22 cm - Up to 150 Watts
ITEM# LF-15E   |   25 cm - Up to 250 Watts

• Zoo Med’s meest populaire Clamp Lamphouder is verkrijgbaar in 3 afmetingen: 14 cm, 22 cm, 
25 cm diameter. Gemaakt in extra-sterk, gelakt aluminium. Alle modellen hebben een keramische 
fi tting, en kunnen beveiligd worden met een Clamp Lamp Safety Cover, zodat uw dieren zich niet 
kunnen verbranden of de lamp beschadigen.

GEPATENTEERD

GEPATENTEERD
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REPTILE LAMP STAND

WIRE CAGE CLAMP LAMP

ITEM# LF-20   |    Standard - Max. Height 97 cm, Max. Length 38 cm
ITEM# LF-21   |    Small - Max. Height 61 cm, Max. Length 30 cm

ITEM# LF-10EC  

• De veiligere bevestiging van uw lamphouder op het terrarium verbeterd de 
warmtestraling en vermindert brandgevaar (veroorzaakt door onveilige montage).

• Stabiele “voet” word onder het terrarium geklemd zodat de Lamp Stand niet “per 
ongeluk” kan worden omgestoten.

• POWERSUN® UV lampen moeten 100% verticaal “hangend” aangebracht worden, 
om beschadiging van de “arc tube”en vermindering van branduren te voorkomen.

• De beste Lamphouder voor Keramische Warmtestralers
• Het “open draad ontwerp” van deze lamphouder voorkomt dat er zich 

“restwarmte” kan opstapelen, waardoor dit de veiligste lamphouder is voor 
gebruik met extreemwarmteproducerende producten zoals Keramische 
warmtestralers.

• Toepassingen: kan gebruikt worden met POWERSUN® UV, basking spot, 
infrared heat en keramische heat warmtestralers tot maximaal 150 W.

NANO DOME LAMP FIXTURES
ITEM# LF-35E  |   Enkele koepelarmatuur
ITEM# LF-36E  |   Combo koepelarmatuur

• Zeer kleine dubbele lampbevestiging voor kleinformaat 
terrariums (38 liter of kleiner).

• Ideaal voor kleine gekko’s, pasgeborenreptielen, 
amfi bieën of ongewervelde dieren (spinachtigen of 
vogelspinnen).

• UITSLUITEND voor gebruik met ZOO MED’S NANO verwarming- en verlichtingsproducten 
(lampen niet inbegrepen).

• Maximum Gecombineerd Wattage: 80w (Max 40 watt per stopcontact).

NANO LED NANO INFRARED HEAT LAMP

NANO BASKING SPOT LAMP NANO CERAMIC HEAT EMITTERS

NANO HALOGEN HEAT LAMP
ITEM# ES-5NE   ITEM# RS-25NE  |  25 Watts

ITEM# RS-40NE  |  40 Watts    

ITEM# SL-25NE  |  25 Watts
ITEM# SL-40NE  |  40 Watts    

ITEM# CE-25NE  |  25 Watts
ITEM# CE-40NE  |  40 Watts    

ITEM# HB-35NE  

• Duurzame, energiezuinige LED-lamp voor 
daglicht.

• Stimuleert plantengroei. Helder, natuurlijk 
licht voor kleinere terraria.

• Zeer kleine nachtwarmtelamp voor 
kleinformaat terrariums.

• Zeer kleine dagwarmtelamp voor 
kleinformaat terrariums.

• Zendt GEEN licht uit! Warmtebron voor 
kleinere terraria, 24 uur per dag.

• Lange levensduur! Gaat tot 5 jaar mee.

• Warmtelamp met helder, natuurlijk licht 
voor kleinere terraria.

Ideaal voor kleine 
gekko’s, pasgeboren 
reptielen, amfi bieën 

of ongewervelde 
dieren (spinachtigen 

of vogelspinnen).

NIEUW

REPTISUN NANO UVB

ITEM# FS-CN  |  5 Watts  

• Zorg voor gunstige UVB + UVA in uw 
Nanoterrarium. 

• Met 12 maanden fabrieksgarantie.
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ANIMAL CARE GUDIE
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UVB

UVB
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Tropisch
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Gematigd
Tropisch
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Tropisch
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Tropisch

Tropisch
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Tropisch

Tropisch

Tropisch

Tropisch

Tropisch

Tropisch

Tropisch

Tropisch

Aquatisch
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DIERSOORT

Baardagaam 29-32°C 30% +

WARMTE: Warmtelampen helpen bij het 
behouden van de juiste temperatuur 
voor het terrarium. Gebruik lampen 
die weinig warmte afgeven voor een 
gematigd klimaat, lampen die een 
gemiddelde warmte afgeven voor een 
tropisch klimaat en lampen die veel 
warmte afgeven voor een woestijnkli-
maat.

Broedlampen zorgen voor een directe warmtebron
die van belang is voor veel reptielensoorten.

UVB is belangrijk voor de gezondheid van veel
reptielen en zorgt voor het behoud van sterke 
botten.

UVA zorgt ervoor dat reptielen goed kunnen 
zien en stimuleert natuurlijk gedrag.

30%

80%

50%

60% +

60% +

50% +

50% +

50% +

50% +

50% +

50% +

50% +

50-85% 

50% +

50% +

50-70% +

70% +

70% +

Vereiste
fi lter

Vereiste
fi lter

TURTLE DOCK

Niets: (Voor Weekschildpadden raden wij 
Zoo Med’s REPTISAND® aan als substraat, 
omdat weekschildpadden een zanderige 
bodem nodig hebben)

20-50%

20-50%

24-29°C

24-28°C

26-30°C

18-24°C

25-30°C

24-31°C

18-26°C

22-29°C

24-28°C

28-35°C

28-33°C

28-31°C

26-28°C

24-30°C

27-32°C

29-32°C

24-29°C

27-32°C

21-29°C

 29-38+°C

Afhankelijk van
de soort

Afhankelijk van
de soort

Afhankelijk van
de soort

Afhankelijk van
de soort

Luipaard Gecko

Boomkikkers

Pac Man Kikkers

Watersalamander

Koningsslangen

Koren/Rattenslangen

Crested Gecko

Kousebandslangen

Anolis

Landsalamanders

Boa Constrictor

Koningspython

Day Gecko

Doornstaart-hage-
dissen

Heremietkreeften

Weekschildpadden

Wateragame

Varanen/Teju's

Vogelspinnen

Groene Leguaan

Doosschildpadden

Landschildpadden

Chameleons

TEMPERATUURHABITAT WARMTE VOCHTIGHEID VERLICHTING SUBSTRAAT

HEATING & LIGHTING
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BURROWING

DROOG

TROPISCH

BEHOUDT
VOCH-

TI-GHEID

Afhankelijk van
de soort

DIEET

AQUATIC

Bearded Dragon Pellets, Can O’s, Fruit Mix-Ins Een broedplaats bieden van 35°C.

Gebruik de 3-in-1 ReptiShelter om een vochtige 
beschutting te bieden.

Gebruik de 3-in-1 ReptiShelter om een vochtige 
beschutting te bieden.

Gebruik de 3-in-1 ReptiShelter om een vochtige 
beschutting te bieden.

Gebruik ReptiRain® om automatisch te bevochtigen.

Gebruik ReptiRain® om automatisch te bevochtigen.

Gebruik een Repti Rock waterbakje om goudvissen te voeren.

Gebruik ReptiRain® om automatisch te bevochtigen.

Gebruik ReptiRain® om drinkwaterdruppels te maken.

Gebruik een dikke laag bodembedekking om in te kun-
nen graven. Gebruik de Repti Ramp Bowl als dompelbad.
Gebruik graslandschildpaddenvoer voor vierteenlandschildpadden, sporenschildpadden en Moorse 
landschildpadden. Gebruik bosschildpaddenvoer voor kolenbranderschildpadden, moerasschildpadden en 
gladrandklepschildpadden.

Tropisch
Geschikt Voor
Ingraven

Aquatisch

Planteneter

Insecteneter

Vleeseter

Vruchteneter

Droog

Behoudt
Vochtigheid

Moet WARM zijn! Broedplaats 43-49°C

Gebruik de Reptifogger om de vochtigheidsgraad 
in balans te houden.

Gebruik de Reptifogger om de vochtigheidsgraad in balans te 
houden.

Gebruik de Reptifogger om de vochtigheidsgraad in 
balans te houden.

Onderzoek de behoeften van specifi eke soorten.

Onderzoek de behoeften van specifi eke soorten.

GROTER worden! Iguanarium® is interessant voor huisvesting.

Gebruik mos om graafgedrag te stimuleren.

Gebruik mos om graafgedrag te stimuleren.

Gebruik een steenverwarmer als tweede warmtebron.

Gebruik de fi lters 318 of 15 van Zoo Med 
om het water schoon te houden.

Gebruik de fi lters 318 of 15 van Zoo Med om het
water schoon te houden.

Leopard Gecko Food, Can O’s

Packman Frog Food, Can O’s

Aquatic Newt Food, Turtle Treat

Gebruik voederpincet

Gebruik voederpincet

Gebruik voederpincet

Gebruik voederpincet

Crested Gecko Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

Natural Iguana Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

Tegu Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

Natural Box Turtle Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

Natural Tortoise Food, Tortoise Block

Hermit Crab Food, Mineral Blocks, Fruit Salad 
Treats

Natural Aquatic Turtle Food, Turtle Treats, Can 
O’s, Reptisticks, Banquet Blocks

Can O’s

Can O’ Crickets, Can O’ Mealworm

Can O’ Worms, Can O’ Crickets, Can O’ 
Superworms

Natural Iguana Food, Fruit Mix-Ins, Canned 
Iguana Food

Crested Gecko Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

Can O’s

Can O’s

Can O’s

Can O’s

BIJVOEDING TIPS

DIEETSUBSTRATE SELECTION

Emerald Swift 
Sceloporus malachiticus

IN-
SECTENETER

IN-
SECTENETER

IN-
SECTENETER

IN-
SECTENETER

VLEESETER

VLEESETER

VLEESETER

VLEESETER

VLEESETER

VLEESETER

VLEESETER

IN-
SECTENETER

IN-
SECTENETER

IN-
SECTENETER

IN-
SECTENETER

IN-
SECTENETER

VRUCHT-
ENETER

PLANT-
ENETER

IN-
SECTENETER

IN-
SECTENETER

PLANT-
ENETER

PLANT-
ENETER

PLANT-
ENETER

PLANT-
ENETER

PLANT-
ENETER

PLANT-
ENETER

PLANT-
ENETER

IN-
SECTENETER

IN-
SECTENETER

IN-
SECTENETER

IN-
SECTENETER

IN-
SECTENETER

IN-
SECTENETER

INSECTIVORE

IN-
SECTENETER

VRUCHT-
ENETER

VRUCHT-
ENETER

VLEESETER

VLEESETER

VLEESETER

VLEESETER

VLEESETER

VLEESETER

VLEESETER

VLEESETER VRUCHT-
ENETER

VRUCHT-
ENETER

Gebruik de fi lters 318 of 15 van Zoo Med 
om het water schoon te houden.
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SCHILDPADDEN

TURTLETHERM™

Terrarium Hood with 
ReptiSun® 5.0 UVB 
Lamp

Always use a good fi lter for your turtle tank
making sure the fi lter is rated for the size
aquarium that you have.

Deep Dome Lamp Fixture 
with ReptiTuff™ Lamp

TurtleMatic® Automatic Turtle 
Feeder

TurtleTherm™ Turtle Heater

TurtleClean™ Deluxe Turtle Filter

Turtle Dock™

ITEM# TH-50E    |  50 Watt - for up to 56L
ITEM# TH-100E  |  100 Watt - for up to 113L
Automatische Vooraf Ingestelde Waterschildpadverwarming
• EIGENSCHAPPEN: Digitale temperatuurdisplay, volledig onderdompelbaar, 

zuignapbevestiging.
• GEZOND: houdt waterschildpadden gezond en gelukkig. Helpt verlies van eetlust als 

gevolg van koudwatertemperaturen te voorkomen!

TURTLECLEAN™ DELUXE TURTLE FILTER

TURTLECLEAN™ DELUXE TURTLE FILTER CARTRIDGE

ITEM# TC-22E  |  3.5 Watt - Voldoende fi ltering voor met 
maximaal 150 L water
ITEM# TC-23E  |  7.5 Watt - Voldoende fi ltering voor met 
maximaal 300 L water

ITEM# PMC-22  |  For TC-22
ITEM# PMC-23  |  For TC-23

LUXE FILTER VOOR SCHILDPADDEN
• Kan VERTICAAL in een hoek GEMONTEERD worden of horizontaal 

in ondiepe bakken
• SNEL TE VERVANGEN patroon.

• Verwijdert vuilwit uw aquarium
• Verbetert de waterhelderheid
• Gemakkelijk te reinigen / herbruikbaar
• Inclusief Actieve kool

Filter kan horizontaal of verticaal worden gemonteerd

AQUATIC RIVER PEBBLES™
ITEM# TP-10  |  4.5 kg

• Natuurlijke bodembedekking van kiezelstenen geschikt voor aquaria van waterschildpadden.
• UITSTEKEND TE GEBRUIKEN VOOR: 
• Roodwangschildpadden, sierschildpadden, landkaartschildpadden, muskusschildpadden, 

moerasschildpadden en andere waterschildpadden.
• OPMERKING: Niet gebruiken voor weekschildpadden! Kies bij dit type schildpad voor ReptiSand® van 

Zoo Med.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

AQUATIC TURTLE 
SETUP
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TURTLE DOCK™

FLOATING TURTLE FEEDER™

FLOATING TURTLE LOG™

ITEM# TD-5E      |  Mini Dock
ITEM# TD-10E    |  Small (10 gal. & up)
ITEM# TD-20E    |  Medium (15 gal. & up)
ITEM# TD-30E    |  Large (40 gal. & up)
ITEM# TD-40E    |  Extra Large (60 gal. & up) (12”x24”)
ITEM# TDS-4     |  4 pak zuignappen

ITEM# TA-41E    

ITEM# TA-40E   

• Uniek drijvend “zonne”eiland voor in en om het water levende dieren. Zelf-nivelerende 
werking; past zich automatisch aan iedere waterstand aan. Loopplank onder water bied de 
schildpadden gemakkelijk toegang tot het droge gedeelte, de zonneplaats voor maximale 
blootstelling aan warmte- en UVB-stralen. Beschikbaar in 4 afmetingen.

 - Zoo Med Exclusive.

• Drijvende voederbak in de vorm van een vis, laat eten los wanneer uw schildpad er tegenaan botst!
• Kijk naar hoe uw schildpadden eten net als in de natuur.
• Beter dan voedsel direct in het water gooien.

• Deze natuurlijk ogende, drijvende boomstronk van Zoo Med bied veiligheidsgevoel, 
comfort en vermindert stress bij uw waterschildpadden, salamanders, kikkers, 
slijkspringers en tropische vissen. De boomstronk drijft aan het oppervlak zodat 
schildpadden erbovenop kunnen “zonnen” of zich erin kunnen verstoppen. Door 
een verzwaring in de bodem, zal de boomstronk niet “rollen”, zelfs niet als er zich 2 
schildpadden van 10cm op “zonnen”.

TURTLE HUT™
ITEM# AH-SE    |  Small - 8x8x4 cm
ITEM# AH-ME   |  Medium - 13x11x5 cm
ITEM# AH-LE    |  Large - 17x15x8 cm

ITEM# AH-XLE  |  X-Large - 23x19x10 cm
ITEM# AH-GE    |  Giant - 27x27x15 cm

• Als u het uiterlijk van een natuurlijke boomstam wil, in combinatie met eenvoudig gebruik en reiniging, 
dan is Zoo Med’s nieuwe kunststof TURTLE HUT™ ideaal voor u! De Turtle Hut™ schimmelt niet, en is 
eenvoudig te steriliseren. Het kan ondergedompeld in water gebruikt worden (voor waterschildpadden, 
salamanders of schuwe vissen) of op land voor alle soorten reptielen of amfi bieën.

WIJ PROBEREN ALTIJD OM MINDER GEBRUIK TE MAKEN VAN POLYMEREN UIT FOSSIELE GRONDSTOFFEN EN WE 
ZIJN DAN OOK VOOR ONZE HARSEN OVERGESTAPT OP PLANTAARDIG HARS OF KERAMISCHE PRODUCTEN.

GEPATENTEERD

GEPATENTEERD

GEPATENTEERD
TOPPRODUCT

TURTLE TUB™

ITEM# TT-40E  |  Tub Only  |  99x53x40  |  50 Liters

Zoo Med’s Turtletub™ bootst de na-tuurlijke “vijveromgeving” na, waarin waterschildpadden in de 
natuur leven, waardoor stress word vermeden
• Ingebouwd land- en watergedeelte.
• Ruim landgedeelte stimuleert het natuurlijk gedrag zoals: uitvoerig zonnen en het afl eggen van eieren.
• Ondoorzichtige zijwanden verminderen stress.
• Licht van gewicht en eenvoudig te reinigen.
• Gemaakt van 100% gerecycleerde materialen!

SCHILDPADDEN

• Voert uw schildpad dagelijks automatisch 
• 12-uurs slaapfunctie ‘s nachts om verspilling te voorkomen
• Kan gebruikt worden om uw schildpad(den) te voeren als u weg bent, of om uw schildpad(den) te 

voeren volgens een dagelijks schema
• Kan overal op uw bak gemonteerd worden; 360° draaibaar
• U kunt Zoo Med’s voerfl essen voor waterschildpadden direct op het voersysteem schroeven, hetgeen 

de capaciteit vergroot
• Er is een zijdelings gemonteerde poort beschikbaar voor de bevestiging van een luchtpomp. Deze 

levert positieve druk aan het voercompartiment, waardoor de vochtigheid afneemt en het voer langer 
vers blijft

• Gebruikt drie AA-batterijen (meegeleverd)

TURTLEMATIC
ITEM# TF-10ENIEUW
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SCHILDPADDEN

GOURMET AQUATIC TURTLE FOOD
ITEM# ZM-98E   |  312 g

LARGE SUN-DRIED RED SHRIMP
ITEM# ZM-162E   |  142 g

Grote, zongedroogde rode garnalen
• Een uitstekend, eiwitrijk tussendoortje voor alle 

grote tropische vissen en waterschild-padden.

• Een smakelijke, eiwitrijke mengeling van Zoo Med’s 
waterschildpadpellets met gedroogde garnalen, 
meelwormen en veenbessen.

• Met toegevoegde Vitaminen en Mineralen.
• 100% Natuurlijk, geen kleur- of smaakstoffen, en 

geen bewaarmiddelen.

TOPPRODUCT TOPPRODUCT

De nummer 1 in waterschildpadvoer is verkrijgbaar in 
3 palletgroottes en eiwitniveaus (Pasgeboren, Groei en 
Onderhoud). Aanbevolen door dierentuinen en professionele 
fokkers, is elke formule wetenschappelijk samengesteld om 
te voldoen aan de voedingsbehoeften van waterschildpadden 
in elke levensfase. Geen kunstmatige kleur-, smaak- of 
conserveringsmiddelen toegevoegd. 

Deze pellets drijven waardoor het voor waterschildpadden, die 
liever aan het wateroppervlak eten, gemakkelijker is om hun 
voedsel te lokaliseren.

HATCHLING FORMULA GROWTH FORMULA MAINTENANCE FORMULA

ITEM# ZM-56E   |   45 g
ITEM# ZM-92E   |   226 g
ITEM# ZM-93E   |   425 g
ITEM# ZM-58*   |   22.7 kg

ITEM# ZM-50BE |  42.5 g
ITEM# ZM-51BE |   212 g
ITEM# ZM-52E   |   369 g
ITEM# ZM-54E   |   1.5 kg
ITEM# ZM-55B*  |   22.7 kg

ITEM# ZM-110E  |   184 g
ITEM# ZM-111E  |   340 g
ITEM# ZM-113E  |   1.3 kg
ITEM# ZM-114*   |   22.7 kg

VOER AAN: Voor schildpadjongen tot 5 cm Voor waterschildpadden van 
5-15 cm

Voor grote Waterschildpadden
(15+ Cm)

PELLET MAAT: 3,2 mm voerkorrel 4,8 mm voerkorrel 8 mm voerkorrel

EIWITGEHALTE: 43% proteine 35% proteine 25% proteine

• Een natuurlijke, drijvende calciumbron voor 
alle waterschildpadden, doosschildpadden 
en landschildpadden.

• Ruw, eetbaar oppervlak voorkomt 
vergroeiing van de bek.

Traag-oplossend calcium blok
• Verstrekt het benodigde calcium en 

conditioneert het water.

ITEM# MD-11E 

DR. TURTLE®TURTLE BONE™
ITEM# TB-1E   |   2 stuks sepia per verpakking
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NO PYRAMIDING
*

LARGE SUN-DRIED RED SHRIMP

TORTOISE HOUSE

TORTOISE PLAY PEN

ITEM# TTH-1  |  91x61x30.5 cm

ITEM# TPP-1  |  48x41x99 cm

Het Schildpadhuis; een thuis voor uw Schildpad
• Houten zijkanten verhogen het veiligheidsgevoel van uw schildpad. Ontworpen naar het 

voorbeeld van professionele schildpaddenkwekers.
• Voor gebruik binnen- en buitenshuis. Plaats het Tortoise House in uw tuin zodat uw 

schildpadden van het gezondheidsbevorderende zonlicht en UVB-straling kunnen genieten.
• Inclusief schuilplaats en afsluitbare draadgazen afdekking.
• Modulair systeem: verwijderbaar eindstuk voor het verbinden met een tweede Tortoise House 

om de oppervlakte te verdubbelen!

Openluchtkooi met schuilhok om uw schildpad buitenshuis te laten wandelen en grazen
• Plaats de Tortoise Play Pen in uw tuin en laat uw schildpad grazen van het verse gras.
• Laat uw schildpad genieten van de gezondheidsbevorderende UVB-stralen in het natuurlijke 

zonlicht. Dit is zéér belangrijk voor de algemene gezondheid en de gezonde groei van het 
schild van uw schildpad.

• Inclusief schuilhok, zodat uw schildpad zich kan terugtrekken voor meer privacy.

GOURMET TORTOISE FOOD

ITEM# ZM-102E   |  383 g

• Het natuurlijke schildpaddenvoer van Zoo Med is een heerlijke mix 
met wortels, zoete aardappels en bloemblaadjes van de hibiscus.

• Zoo Med heeft meer dan 30 jaar ervaring met het onderzoeken van 
de voedingsbehoeften van reptielen en het ontwikkelen van het juiste 
voedsel voor deze dieren.

• Natuurlijk, bevat essentiële vitamines en mineralen.
• Bevat geen kunstmatige conserveringsmiddelen of kleur- en 

smaakstoffen.

GRASSLAND TORTOISE FOOD
ITEM# ZM-130E   |  240 g
ITEM# ZM-131E   |  425 g

ITEM# ZM-133E  |  1.7 kg
ITEM# ZM-134*  |  22.7 kg

Natuurlijke voerpellets voor Grasland-schildpadden
• Vezels en eiwitten in de beste verhoudingen, voor normale groei en goede schildontwikkeling.
• Bevat langstengelige vezels uit gehakte grassoorten (haver, timothee en alfalfa), een belangrijk 

onderdeel van het natuurlijke voedsel van bosschildpadden.
• Bevat smakelijk blad van paardebloemen, yucca en andere planten waar schildpadden verzot 

op zijn!
• Bevat gezondheidsbevorderende probiotica voor een gezonde darmfl ora!

TORTOISE BLOCK
ITEM# BB-55E   |  142 g

Calcium voerblok voor schildpadden.
• Ideale Calciumbron, verrijkt met stekelloze opuntia cactus en andere groenten.
• Verrijkt het dieet van uw schildpadden doordat ze, knabbelend aan het voerblok, calcium 

opnemen.
• Voorkomt vergroeiing van de schildpaddenbek (papegaaienbek).

Piramidevorming is NIET 
normaal bij de meeste soorten 
en wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door een slecht 
dieet (hoog eiwit/weinig 
vezels) en/of een lage 
luchtvochtigheid.

TOPPRODUCT

VOER AAN: Voor schildpadjongen tot 5 cm Voor waterschildpadden van 
5-15 cm

Voor grote Waterschildpadden
(15+ Cm)

PELLET MAAT: 3,2 mm voerkorrel 4,8 mm voerkorrel 8 mm voerkorrel

EIWITGEHALTE: 43% proteine 35% proteine 25% proteine

SCHILDPADDEN

TORTOISE & BOX TURTLE FLOWER FOOD TOPPER
ITEM# ZM-140  |  6 g
ITEM# ZM-141  |  40 g

Schildpad & doosschildpad Flower Food Topper
• Rijk aan vezels.
• Bevordert een gezonde darm.
• Voegt verrijking toe.
• Stimuleert activiteitenniveaus.
• Gedroogde blauwe korenbloemen, gedroogde kamillebloemen, gedroogde blauwe 
kaasjeskruidbloemen, gedroogde rode korenbloemen, gedroogde rozenblaadjes.

NIEUW
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VOEDING

LIZARD FLOWER FOOD TOPPER

ITEM# ZM-143  |  6 g
ITEM# ZM-144  |  40 g

Hagedis bloemvoeding Topper
• Rijk aan vezels. 
• Bevordert een gezonde darm.
• Voegt verrijking toe.
• Stimuleert activiteitenniveaus.
• Gedroogde kamillebloemen, gedroogde roze korenbloemen, gedroogde rode 
klaverbloemen, gedroogde rozenblaadjes, gedroogde zonnebloemblaadjes.

GOURMET BEARDED DRAGON FOOD
ITEM# ZM-104E   |  425 g

• Het natuurlijke baardagamenvoer van Zoo Med is een heerlijke mix met gedroogde 
meelwormen, bosbessen en gedroogde rozenblaadjes

• Zoo Med heeft meer dan 30 jaar ervaring met het onderzoeken van de voedingsbehoeften 
van reptielen en het ontwikkelen van het juiste voedsel voor deze dieren.

• Natuurlijk, bevat essentiële vitamines en mineralen.
• Bevat geen kunstmatige conserveringsmiddelen of kleur- en smaakstoffen.

JUVENILE BEARDED DRAGON FOOD

ITEM# ZM-73E   |  284 g
ITEM# ZM-74E   |  567 g
ITEM# ZM-78*  |  23 kg

• Voerpellets voor jonge Baardagamen
• Bevat de juiste verhoudingen eiwit, calcium en vezels voor de groei van jonge, opgroeiende 

baardagamen.
• Bevat smakelijke paardebloembladeren en andere planten waar Baardagamen verzot op zijn!!
• Met toegevoegde Vitaminen en Mineralen.

CRICKET BLOCK
ITEM# BB-60E  |  142 g

Calcium & voer voor voerkrekels
• Verhoogt het calciumgehalte van krekels die aan reptielen gevoerd worden.
• Calciumbasis met voer erin om de voedingswaarde van krekels te verhogen.
• Eenvoudig in het gebruik! Eenvoudigweg in de kooi van de krekels plaatsen.

NIEUW

ADULT BEARDED DRAGON FOOD

ITEM# ZM-76E   |  284 g
ITEM# ZM-77E   |  567 g
ITEM# ZM-79E*  |  23 kg

• 100% Natuurlijk, bevat geen kleurstoffen, smaakstoffen, of bewaarmiddelen.
• Bevat de juiste verhoudingen eiwit, calcium en vezels voor de langdurige gezondheid van 

volwassen baardagamen.
• Bevat smakelijke paardebloembladeren en andere planten waar Baardagamen verzot op zijn!!
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VOEDING
JUVENILE IGUANA FOOD

ADULT IGUANA FOOD

ITEM# ZM-80E   |  284 g
ITEM# ZM-81E   |  567 g
ITEM# ZM-90E*  |  23 kg

ITEM# ZM-85E   |  284 g
ITEM# ZM-86E   |  567 g
ITEM# ZM-88   |  5 lb (2.26 kg)

ITEM# ZM-89*  |  25 lb (11.3 kg)
ITEM# ZM-91*  |  23 kg

Voerpellets voor Jonge Leguanen
• Samengesteld door Voedingsdeskundigen, Wetenschappers en professionele kwekers 

om aan de voedselbehoeften van jonge Leguanen te voldoen.
• Bevat de juiste verhoudingen eiwit, calcium en vezels voor de groei van jonge, 

opgroeiende Leguanen.

Voerpellets voor Volwassen Leguanen
• Samengesteld door Voedingsdeskundigen, Wetenschappers en professionele 

kwekers om aan de voedselbehoeften van Volwassen Leguanen te voldoen.
• Bevat de juiste verhoudingen eiwit, calcium en vezels voor de langdurige 

gezondheid van volwassen Leguanen.
• Bevat smakelijke paardebloembladeren en andere planten waar Leguanen verzot 

op zijn!!

ARBOREAL FEEDING PLATFORM ARBOREAL FEEDING CUP ARBOREAL FEEDING CUP REFILL
ITEM# TA-52E ITEM# TA-53E ITEM# TA-54E

• Biedt een natuurlijke voedplaats voor 
klimmende reptielen.

• Verwijderbare bakjes voor eenvoudige 
reiniging.

• Inclusief zuignap en schroeven voor plaatsing 
op glas of in gaasterrariums.

• Biedt een natuurlijke voedplaats voor 
klimmende reptielen. 

• Het voedselbakje kan gemakkelijk 
losgemaakt worden om schoon te maken. 

• Het eenvoudige ontwerp past in elk decor. 

• Handige vervangende voedselbakjes 
voor de Arboreal Feeding Cup of het 
Arboreal Feeding Platform van Zoo 
Med. 

• Geschikt voor verschillende terrariums 
of kweekomgevingen. 

• Bevat 12 vervangende voedingsbakjes. 

NIEUW NIEUW NIEUW

DAY GECKO FOOD FOOD
ITEM# ZM-15E  | 71 g

Een complete diervoeding voor fruitetende gekko’s
• Trek het etiket los voor een volledige analyse.
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VOEDING

CAN O’ CRICKETS™

CAN O’ WORMS™

CAN O’ MINI CRICKETS™

CAN O’ COCKROACHES™

ITEM# ZM-41E  |  35 g

ITEM# ZM-42E  |  35 g

ITEM# ZM-43E  |  35 g

ITEM# ZM-147E   |   35 g

• In gesloten blik gekookte volwassen 
krekels zijn een ideale voeding 
voor de meeste hagedissen, 
schildpadden, vissen, vogels en 
andere kleine dierensoorten.

• In gesloten blik gekookte 
meelwormen van medium 
formaat zijn een ideale voeding 
voor de meeste hagedissen, 
schildpadden, vissen, vogels en 
andere kleine dierensoorten.

• In gesloten blik gekookte kleine krekels zijn een ideale 
voeding voor “jonge” of kleinere soorten hagedissen, 
schildpadden, vissen, vogels en andere kleine 
dierensoorten.

• Favoriete voedselbron van veel 
reptielen!

• Goede bron van eiwitten & energie.
• Geweldig om de eetlust te 

stimuleren.
• Gemiddelde lengte van 2,5 cm.

TROPICAL FRUIT MIX-INS
ITEM# ZM-150E  |  Mango - 95 g
ITEM# ZM-151E  |  Papaya - 95 g
ITEM# ZM-152E  |  Rode Banaan - 95 g

• Voor gebruik als “mix” om een dieet 
met verse groenten of pellet voeding 
te “verrijken”.

• Ideaal voor tropische hagedissen, 
doos- en moerasschildpadden, 
Bosschildpadden, Hermietkreeften, 
sommige gecko’s en Leguanen.

MEALWORM FEEDER™
ITEM# TA-22E

Plezier tijdens voedertijd!
• Maak de voedertijd spannend! Kijk hoe je 

reptielen op jacht gaan naar hun voer.
• De meelwormen vallen langzaam door de 

gaatjes in de beker, terwijl de reptielen in 
spanning afwachten.

• Dat is beter dan het voer gewoon in de 
voerbak doen.

• PATENT AANGEVRAAGD.

25 CM ANGLED STAINLESS 
STEEL TONGS

25 CM STAINLESS STEEL TONGS15 CM FEEDING TONGS

ITEM# TA-23E
ITEM# TA-21EITEM# TA-20E

Schuine roestvrijstalen voertang - 25 cm
• SCHUIN uiteinde maakt het voeren 

makkelijker.
• IDEAAL voor het voeren van slangen.
• ZACHTE UITEINDEN voor veiligheid!

• Deze roestvrijstalen voederpincet is 
ideaal voor het voeren van reptielen, 
waterschildpadden, amfi bieën, vogels 
(babies en jongen) of aquariumvissen (met 
de hand voeren van bvb. trekkervissen, 
ongewervelden en grote cichliden).

Voedertang
• Ideaal voor het met de hand 

voeren van reptielen, vogels, 
vissen, enz.

CAN O’ PRODUCTS
Met Zoo Med’s Can O’ producten kan u op een comfortabele 
wijze uw reptielen van een hoogwaardige voeding voorzien. 
De insecten worden in het gesloten blik gekookt waardoor 
de smaak, geur en de voedingstoffen behouden blijven. Door 
hetkookproces word het exoskelet van de insecten zachter 
en kan daardoor beter en vollediger verteerd worden.

NIEUW

TOPPRODUCT
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REPTIROCK™ CORNER BOWL

REPTI RAMP™ BOWLS

• Past in de hoek van het terrarium.
• Voor water of voer.
• Geschikt voor afwasmachine!
• Zeer Groot is geschikt voor 

Koningspythons.

• De Repti Ramp Waterschalen bezitten een helling voor eenvoudige 
toegang tot het watergedeelte, waardoor ook kleinere dieren 
eenvoudig in en uit het water kunnen “stappen”. 

REPTI ROCK™ FOOD DISHES

COMBO REPTI ROCK™ FOOD & WATER DISHES

ITEM# FD-20E  |  Klein |  2x13x14 cm     |  rand aan de binnenkant 1cm
ITEM# FD-30E  |  Middel |  2x15x18 cm     |  rand aan de binnenkant 1.6 cm
ITEM# FD-40E  |  Groot |  2.5x20x25 cm  |  rand aan de binnenkant 2 cm
ITEM# FD-50E  |  Zeer Groot |  2.5x24x33 cm  |  rand aan de binnenkant 2 cm

ITEM# WFC-20E  |  Klein
ITEM# WFC-30E  |  Middel 
ITEM# WFC-40E  |  Groot

ITEM# WFC-50E  |  Zeer Groot
(afmetingen komen overeen WD 
& FDs)

• Zoo Med’s Waterschalen zijn vrijwel onverwoestbaar en hebben een egaal, niet poreus 
oppervlak om aanhechting en groei van bacterien te vermijden.

• Voerschaal met lage rand voor eenvoudige toegang. Egaal, niet 
poreus oppervlak om aanhechting en groei van bacterien te 
vermijden. Beschikbaar in verschillende kleuren en afmetingen.

• Voer- en Waterschaal als voordeelpak.

ZOO MED’S VOER- 
EN

WATERSCHALEN 
ZIJN GEMAAKT

VAN 100% 
GERECYCLEERD 

PLASTIC!

REPTI TURTLE EYE DROPS

REPTI SHEDDING AID

ITEM# MD-30E   |  66 mL

ITEM# MD-31E  |  66 mL

• Helpt bij het verwijderen van droge huidresten bij slangen en hagedisachtigen. REPTI 
SHEDDING AID verzorgt de huid van uw reptiel en geeft het een zichtbare, natuurlijke 
glans. Door de langdurige werking, verzorgt het de huid ook in de periode tussen de 
vervellingen.

• Opend en reinigt onstoken ogen bij waterschildpadden.
• Preventief te gebruiken tegen oogproblemen veroorzaakt door vitamine A tekort.
• Nuttig bij oogproblemen van doos- en moerasschildpadden.

REPTI ROCK™ WATER DISHES

ITEM# RRB-9E    |  Klein          |  2.5x9x16 cm  |  75 mL
ITEM# RRB-10E  |  Middel       |  4x15x20 cm   |  300 mL
ITEM# RRB-11E  |  Groot          |  6x24x25 cm   |  450 mL
ITEM# RRB-12E  |  Zeer Groot  |  7x24x25 cm   |  1 L

ITEM# KB-20E  |  Klein          |  4x13x13 cm  |  160 mL
ITEM# KB-40E  |  Groot         |  8x23x23 cm  |  1.6 L
ITEM# KB-50E  |  Zeer Groot  |  9x35x35       |  4.4 L

ITEM# WD-10E  |  Zeer Klein   |  2.5x14x14 cm  |  50 mL
ITEM# WD-20E  |  Klein           |  2.5x13x14 cm  |  100 mL
ITEM# WD-30E  |  Middel        |  4x14x16 cm    |  250 mL
ITEM# WD-40E  |  Groot          |  6x18x23 cm    |  450 mL
ITEM# WD-50E  |  Zeer Groot   |  6x20x29 cm     |  1 L

Geschikt voor 
afwasmachine !
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Supplementen voor reptielen

Algemene aanbeveling:

REPTIVITE™ WITH D3 REPTIVITE™ WITHOUT D3

ITEM# A36-2E    |  56 g
ITEM# A36-8E    |  226 g

Aanbevolen gebruik: met D3   Aanbevolen gebruik: zonder D3   

ITEM# A35-2E    |  56 g
ITEM# A35-8E    |  226 g

REPTI CALCIUM® WITH D3 REPTI CALCIUM® WITHOUT D3

ITEM# A34-3E    |  85 g
ITEM# A34-8E    |  226 g

ITEM# A33-3E    | 85 g
ITEM# A33-8E    |  226 g

• Zoo Med’s REPTI CALCIUM® (met of zonder Vitamine D3) is een phosphor-vrij calcium supplement 
voor reptielen en amfi bieën. Wij verwerken enkel geprecipiteerd Calcium Carbonaat dat uiterst 
zuiver wit van kleur is, en vrijwel geen lood bevat. Bij andere bronnen van calciumcarbonaat 
(bijv. oestercalcium) kan het supplement door onzuiverheden grijs van kleur zijn. Door de hoge 
biobeschikbaarheid van REPTI CALCIUM® bent u er zeker van dat uw reptielen het calciumcarbonaat 
goed opnemen. Het is tevens vrij van schadelijke onzuiverheden.

• Zoo Med is er trots op REPTIVITE™ te kunnen aanbieden, een compleet vitaminen, mineralen, 
en aminozuren complex specifi ek samengesteld voor reptielen. REPTIVITE™ is samengesteld op 
basis van calcium met de juiste 2:1 calcium/phosphor verhouding, zo zijn uw dieren verzekert van 
een gezonde beendergroei. Oorspronkelijk ontwikkeld voor de San Diego Zoo, om “rachitis” bij 
waterschildpadden te genezen, word het nu wereldwijd gebruikt door de meest vooraanstaande 
Zoo’s en dierenparken. REPTIVITE™ is het eerste vitaminepreparaat voor reptielen dat het volledige 
aminozuren complex bevat, een belangrijk onderdeel bij de opname van proteine. REPTIVITE™ bevat 
geen kunstmatige toevoe-gingen of vulstoffen (bvb soja, gist of suikers). Gebruik: bestrooi 2-3 maal per 
week het voedsel van uw reptielen.

• Als supplement voor dagactieve, 
binnenshuis gehouden soorten 
(Baardagamen, Chameleons, Water- 
en Landschildpadden).

• Kan occasioneel als supplement 
gegeven worden aan nachtactieve 
dieren.

• Als supplement voor dieren die buitenshuis 
gehouden worden en 10 uur (of meer) 
blootgesteld zijn aan directe zonnestralen 
(bvb. Chameleons en Landschildpadden, 
etc....).

• Reptielen (bvb.slangen) die gewervelden 
in hun geheel verslinden (bvb. muizen en 
ratten).

Evenwichtig calcium en multivitaminesupplement voor alle reptielen en amfi bieën. Voeg REPTI CALCIUM® en REPTIVITE™ 
afwisselend toe aan de voeding van uw dieren. De correcte voeding voor reptielen en amfi bieen is afhankelijk van vele variabelen.
Blootstelling aan UVB ondersteund de aanmaak van vitamine D3 via de huid bij de meeste dieren, terwijl andere dieren het vitamine 
D3 uit de voeding kunnen opnemen. Hoe dan ook, vitamine D3 is verantwoordelijk voor de opname van calcium uit de voeding. UVB-
straling, vitamine D3, warmte, calcium en een uitgebalanceerde voeding werken samen (en zijn van elkaar
afhankelijk) om uw dieren gezond te houden.
Er is geen vaste regel voor het toedienen van vitamine D3, maar onderzoek kan de liefhebber in de juiste richting wijzen. Voor meer 
informatie over UVB, vitamine D3 en calcium, bezoek onze website: www.zoomed.eu

Lees meer over vitamine D3, UVA & UVB
Verlichting en reptielen op:
www.zoomed.eu

WIPE OUT 1™
ITEM# WO-18E    |    258 mL

• Het effectiefste en veiligste ontsmettings-, reinigingsen geurbestrijdingsmiddel voor terraria en 
dierenkooien. WIPE OUT 1™ dood Salmonella cho-leraesis en Pseudomonas aeruginosa en 
vermindert de versprijding van bacteriële infecties bij uw dieren.

• (EPA Reg. No. 69814-4)

REPTISAFE®

ITEM# WC-2E    |  66 mL
ITEM# WC-4E    |  125 mL
ITEM# WC-8E    |  258 mL

• De eerste “instant” terrarium water conditioner. Ideaal voor gebruik in drinkschalen, druppelsystemen 
voor Chameleons en in aquaria voor amfi bieën of waterschildpadden. REPTISAFE® verwijdert 
chlorine en chloramine, neutraliseerd ammonia en nitrieten, en voorziet het drinkwater van belanrgijke 
electrolieten die uw dieren zullen helpen bij hun vochthuishouding (ideaal voor import-dieren met 
uitdrogingsverschijnselen). Stimuleert de ontwikkeling van de slijmlaag bij vissen en amfi bieën.

TOPPRODUCT

TOPPRODUCT

TOPPRODUCT

TOPPRODUCT
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SUBSTRAAT TOPLAAG:
• Bedek het substraat in uw tropisch terrarium met één van deze toplagen. Dit 

verschaft uw terrarium een natuurlijk uitzicht en helpt de luchtvochtigheid 
op een natuurlijke manier te verhogen. Deze mossoorten kunnen gebruikt 
worden om een vochtig microklimaat te creëren, in de schuilplaatsen van 
woestijnterrariums, zoals ze ook in de natuur voorkomen.

WOUDBODEM GEURABSORBEREND

VOCHTIGE SCHUILPLAATSEN
ZOO MED’S SUBSTRAATCOMBINATIE VOOR
SCHUILPLAATS/EI-AFLEGPLAATS

TROPISCHE LEEMZANDBODEM

• ECO EARTH® kan toegevoegd worden aan ReptiBark® of FOREST 
FLOOR™ om een vormvaster substraat met een verhoogde vocht-
opslagcapaciteit te bekomen. Deze mengeling ziet er zeer natuurlijk uit, 
houd vochtigheid goed vast, en geeft de dieren de mogelijkheid om te 
schuilen onder de toplaag van het substraat.

• ReptiFresh™ kan toegevoegd worden aan andere 
substraten om een geurabsoberende werking te 
bekomen. Voeg ReptiFresh™ toe aan EXCAVATOR® 
of REPTISAND® voor woestijn terrariums. Voeg 
ReptiFresh™ toe aan ECO EARTH® voor tropische 
terrariums.

• Verhoog de vocht-opslagcapaciteit van EXCAVATOR® door er ECO 
EARTH® bij te voegen. Deze combinatie is tevens uiterst geschikt voor het 
graven van een schuilplaats en/of ei-afl egplaats voor Doornstaartagamen 
en andere woestijnbewonende reptielen.

• Een combinatie van Zoo Med’s ECO EARTH®, FOREST 
FLOOR™, en REPTISAND® vormt een substraat dat 
perfect geschikt is als schuil- of ei-afl egplaats voor vele 
soorten reptielen. Deze substraatcombinatie heeft een 
natuurlijke consistentie, is vormvast en heeft een goede 
vochtopslagcapaciteit.

• Een combinatie van ECO EARTH® met REPTISAND® is perfect als 
tropische zandbodem. ECO EARTH® helpt vochtigheid vasthouden, 
terwijl REPTISAND® het substraat zal verstevigen en het graven van 
schuilplaatsen mogelijk maakt.
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REPTIBARK®

REPTICHIPS™

REPTISOIL™

ITEM# RB-4E    |  4,4 L
ITEM# RB-8E    |  8,8 L
ITEM# RB-24E  |  26,4 L

ITEM# RCS-24    |  23 L

Ideaal voor 
baardag-
amen

Ideaal voor 
amfi bieën

ITEM# RSS-24    |  23 L

Het #1 meest verkochte Barksubstraat voor Reptielen Wereldwijd!
Natuurlijk en decoratief!
• 100% pure, natuurlijke bark van de Noord-Amerikaanse Douglasspar. Verschaft uw terrarium de 

uitstraling van een mooi Tropisch Regenwoud!
• Excellent substraat voor tropische reptielen.
• Drievoudig reinigingsproces verwijdert alle grote stukken, verontreinigingen zoals stukjes metaal of 

plastic, stof en vuil.
• De kleine stukjes van het bark verhinderen dat kleine krekels zich in het bark kunnen verstoppen.
• REPTIBARK® is wasbaar en herbruikbaar.

• Met warmte behandelde espenhoutsnippers van laboratoriumkwaliteit voor alle soorten volwassen 
woestijnslangen- en hagedissen

• STERK ABSORBERENDE ondergrond, die klonten veroorzaakt, waardoor het gemakkelijk is om te 
reinigen en afval te verwijderen.

• VRIJ van krullen, splinters, overmatig stof (99% stofvrij!) en vreemd materiaal.
• UITSTEKEND voor baardagamen, doornstaartagamen, varanen, gekko’s, woestijnhagedissen, boa’s, 

pythons, korenslangen, koningsslangen en andere woestijnreptielen.

• Om bioactieve of tropische terraria te creëren 
• De perfecte basis voor de bioactieve substraten (zie voor meer informatie onderaan)
• Bevat houtskool van kokosnoten om een poreuze oppervlakte te  voorzien, geschikt voor de kolonisatie 

van de bacteriën die helpen de geuren te verminderen.   
• Te gebruiken in de “naturalistische terraria” et paludaria met amfi bieën, tropische hagedissen, 

landschildpadden, bernard de heremietkreeft, vogelspinnen en andere ongewervelden.

TOPPRODUCT

HYDROBALLS®

ITEM# VC-10   |  2.5 lb  (1.13 kg)

• NATURALISTIC TERRARIUM: Gebruik HYDROBALLS® als basislaag onder Zoo Med’s ECO 
EARTH® cocosvezelsubstraat of ander substraat om een waterbassin te creëren in uw 
Naturalistic Terrarium.

• VERHOOG DE LUCHTVOCHTIGHEID: Voeg water toe aan de laag HYDROBALLS® om zo op een 
natuurlijke manier de luchtvochtigheid te verhogen/regelen bij uw tropische dieren!

• LEVENDE PLANTEN: Ideaal substraat voor gezonde wortelvorming bij de levende planten in uw 
NATURALISTIC TERRARIUM.

• CREËER EEN WATERVAL: Plaats een waterpomp in de laag HYDROBALLS® en creëer zo een 
waterval met natuurlijke fi ltratie.
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AQUATIC RIVER PEBBLES™

ASPEN SNAKE BEDDING

FOREST FLOOR™

ITEM# TP-10    |  4.5 kg

ITEM# SB-4E  |  4,4 L
ITEM# SB-8E  |  8,8 L
ITEM# SB-24  |  26,4 L
ITEM# SB-B    |  7.5 cu ft. Bale (212 L)

ITEM# CM-4E    |  4,4 L
ITEM# CM-8E    |  8,8 L
ITEM# CM-24    |  26,4 L

• Natuurlijke bodembedekking van kiezelstenen geschikt voor aquaria van 
waterschildpadden.

UITSTEKEND TE GEBRUIKEN VOOR:
• Roodwangschildpadden, sierschildpadden, landkaartschildpadden, 

muskusschildpadden, moerasschildpadden en andere waterschildpadden.
• OPMERKING: Niet gebruiken voor weekschildpadden! Kies bij dit type schildpad 

voor ReptiSand® van Zoo Med.

Wereldwijd kiezen Professionele slangenkwekers voor Aspen Snake Bedding!
• Bevat geen etherische, giftige olieën zoals bvb ceder en andere houtsoorten.
• Reukloos, eenvoudig zuiver te houden en 99,9% stofvrij!
• Een veilig en natuurlijk substraat waarin slangen, hagedissen en knaagdieren nesten en 

schuilholen kunnen graven.

• 100% natuurlijk houtmulch van Californische cypres.
• Geeft uw terrarium de uitstraling van een natuurlijke woudbodem.
• Houd vochtigheid vast en zorgt voor een stabiele luchtvochtigheid.
• Ideaal voor slangen, amfi bieën, vogelspinnen of insecten. Mix met Zoo Med’s ECO 

EARTH® voor tropische soorten en doosschildpadden.

ECO EARTH®

ITEM# EE-8E    |  Loose, 8 dry quarts
ITEM# EE-10    |  One Brick
ITEM# EE-20    |  Three brick pack
ITEM# EE-24    |  Loose, 24 dry quarts

• ECO EARTH® is een natuurlijk cocosvezel substraat met ideale eigenschappen voor 
gravende dieren zoals bvb.: doosschildpadden, bosschildpadden, heremietkrabben, 
salamanders, padden, kikkers, vogelspinnen en insecten.

• Uitstekend geschikt voor NATUURLIJKE TERRARIUMS.
• Verhoogt de luchtvochtigheid in uw terrarium.
• ECO EARTH® is verkrijgbaar als geperste blok, of als losse “instant” bodembedekking.

Ideaal voor 
slangen & 
doosschild-
padden

TOPPRODUCTS

PUUR NATUUR. 
DUURZAAM 
GEOOGST.

GEMAAKT VAN DE 
BIJPRODUCTEN VAN 

KOKOSNOTEN.
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ITEM# SW-10E  |   Desert White  4.5 kg
ITEM# SW-20E  |   Desert White   9 kg
ITEM# SR-10E   |   Natural Red  4.5 kg
ITEM# SR-20E   |   Natural Red  9 kg
ITEM# SM-10    |   Midnight Black  4.5 kg
• Puur, zéér fi jn Quartz-woestijnzand....ideaal voor alle soorten woestijnbewonende reptielen.
• Stimuleert het natuurlijke graafgedrag van uw dieren, en bevordert het aanleggen van tunnels 

en schuilplaatsen.
• Ideaal voor Baardagamen, Luipaardgeckos, Uromastyx, Weekschildpadden, Zand Boas, 

Halsbandleguanen, Vogelspinnen, Schorpioenen, etc...
• Beschikbaar in 3 natuurlijke kleuren, geen toevoeging van kleurstoffen of chemische 

bestanddelen.

VITA-SAND®

EXCAVATOR®

ITEM# VW-10E  |  Sonoran White 4.5 kg
ITEM# VG-10E   |  Gobi Gold 4.5 kg
ITEM# VS-10E   |  Sahara Slate 4.5 kg
ITEM# VO-10E   |  Outback Orange 4.5 kg
ITEM# VB-10E   |  Baja Blue 4.5 kg

ITEM# XR-10E  |  4.5 kg
ITEM# XR-20    |  9 kg

• Volledig natuurlijk substraat uit calcium carbonaat, verrijkt met vitaminen.
• Uitstekend substraat voor Baardagamen, Uromastyx, Varanen, Gecko’s en andere 

woestijnbewonende reptielen.
• Verrijkt met gezondheidsbevorderende vitaminen en Beta Caroteen.
• Beschikbaar in 5 natuurlijke kleuren.

BODEMBEDEKKING VAN KLEI OM IN TE KUNNEN GRAVEN
• Biedt reptielen de mogelijkheid tunnels en schuilplaatsen te graven, zoals ze ook in de natuur doen.
• Observeer het natuurlijke graafgedrag van uw reptielen.
• U kunt in uw terrarium terrassen met meerdere niveaus en schuilplaatsen modelleren.
• Uw reptielen zullen zich “thuis” voelen in deze natuurlijke omgeving.
• EXCAVATOR® is modelleerbaar en behoud zijn vorm, tunnels en schuilplaatsen storten niet in.
• 100% NATUURLIJK! Geen toevoeging van kleurstoffen of chemische bestanddelen.

REPTIFRESH®

ITEM# RO-8    |  3,6 kgGEEN GEUR

• Geurabsorberende bodembedekking
• ReptiFresh® is een bodembedekking uit natuurlijk, mineraal gesteente dat “geurtjes” in het terrarium 

neutraliseerd.
• ReptiFresh® is ideaal voor vele soorten reptielen: baardagamen, luipaardgekko’s, leguanen, 

doornstaarthagedissen, alle soorten woestijnskinken, gekko’s, agamen en zandboa’s, etc...
• Kan ook gebruikt worden vermengd met Zoo Med REPTISAND®, Vita-Sand® of EXCAVATOR® Clay 

Substraat om geur te neutraliseren.
• NATUURLIJKE KLEUR- geen toevoeging van kleurstoffen of chemische bestanddelen.

ENGLISH ONLY

ENGLISH ONLY

Zie onze video op YouTube voor 
volledige montage-instructies.
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FROG MOSS

NEW ZEALAND SPHAGNUM MOSS

TERRARIUM MOSS™

ITEM# CF3-FME   |  1.31 cu dm

ITEM# CF2-NZE   |  150 g
ITEM# CF3-NZE   |  1.31 cu dm

ITEM# CF2-SE    |   1.31 L
ITEM# CF2-ME   |   1.8 L
ITEM# CF2-LE    |   2.3 L

• Frog Moss (ook “kussentjesmos” genoemd) komt weer tot leven en zal beginnen 
groeien onder de juiste terrarium condities.

• Een mooie, decoratieve mossoort om uw terrarium een natuurlijk accent te geven.
• Verhoogt de luchtvochtigheid in uw terrarium, ideaal voor alle vochtminnende 

soorten reptielen en amfi bieën.
• Excellente toplaag voor Zoo Med’s NATURALISTIC TERRARIUMS.

• ECHT SPHAGNUM MOS: de #1 van alle terrarium mossoorten!
• VERHOOG DE LUCHTVOCHTIGHEID: houd meer en langer vocht vast dan 

alle andere mossoorten!
• LANGE LEVENSDUUR: de na-tuurlijke componenten in dit mos vertragen de 

afbraak van dit mos onder vochtige omstandigheden.
• Excellente toplaag voor Zoo Med’s Naturalistic Terrariums.
• Excellent voor gebruik als ei-afl egplaats en incubatiemedium voor vele 

reptielen.

• 100% natuurlijk mos voor amfi bieën en reptielen uit vochtige gebieden.
• Ideaal voor gebruik in vochtige schuilplaatsen voor alle soorten reptielen en amfi bieën.
• Beschikbaar in 5 maten, inclusief een mini-pak voor de dierenspeciaalzaak of voor 

meerdere terraria.

ECO CARPET™
ITEM# ET-29TE  |  29 gal |  30x76 cm   |  Tan
ITEM# ET-50E    |  50 gal       |  38x122 cm  |  Green
ITEM# ET-55E    |  55 show   |  33x122 cm  |  Green

• ZACHT: Absorberend, niet-schurend tapijt voor uiteenlopende soorten slangen, 
hagedissen, schildpadden en insecten.

• VEILIG: Kan niet per ongeluk worden ingeslikt door uw dieren.
• Een milieuvriendelijk product, voor 100% gemaakt van plastic fl essen die na 

verbruik zijn gerecycled!
• Wasbaar en eenvoudig te reinigen.

ITEM# CF2-XE     |  3.1 L
ITEM# CF2-MBE  |  5.62 L
ITEM# CF2-B       |  9 kg

GEBRUIKTE” EN 
GERECYCLEERDE

PLASTIC FLESSEN!

REPTI SAND SCOOPER
ITEM# TA-30E

• Stevig reinigingszeef, voor het gericht verwijderen van ontlasting en andere 
onreinheden in het substraat.

• Hoekige vorm voor het reinigen tot in de hoeken van het terrarium.
• Perfect voor ReptiSand® of VITA-SAND®.

DELUXE SHOVEL SCOOPER
ITEM# TA-31E
• Nieuw, breed ontwerp voor moeilijk te bereiken plaatsen.
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W
ATER TOEBEHOREN

REPTIRAIN®

ITEM# HM-10E

• Automatisch Sproeiapparaat
• Sterkere & STILLERE pomp.
• Benevelt tot TWEE terraria tegelijk!
• Verbeterd spraypatroon.
• Draagbaar - voor gebruik binnen- of buitenshuis . Inclusief 

wisselstroomadapter, en werkt ook op batterijen (4 C 
batterijen, niet meegeleverd).

• Programmeerbaar- vier sproei-intervalinstellingen ieder uur, 
elke 3, 6, of 12 uur. Vier sproeiduurinstellingen: 15, 30, 45, 
of 60 seconden.

• Inclusief instelbare montagehaken, 4 zuignappen om de unit op zijn plaats te houden, extern 
spuitmondverlengstuk en 6 V wisselstroomadapter.

• 1 jaar opstuurgarantie.
• GEPATENTEERD.

REPTI ROCK RESERVOIR™

BIG & LITTLE DRIPPER™

ITEM# RR-10

ITEM# BD-1E  |  Big Dripper™
ITEM# LD-1E  |  Little Dripper™

• Een Deluxe drinkschaal met 650ml waterreservoir. Het grote reservoir zorgt steeds 
voor vers drinkwater, terwijl het drinkgedeelte klein genoeg is om reptielen en 
voederinsecten te weerhouden het te “verontreinigen”. Een “insectenzeef” voorkomt 
dat insecten en kleine hagedissen in het reservoir kunnen geraken en verdrinken. Extra 
brede basis voorkomt omvallen van het reservoir.

• De ideale drinkschaal voor de vakantieperiode.

• Zoo Med’s Druppelaars bootsen de natuurlijke regen na, en voorzien uw reptielen 
van “regendruppels” om te drinken. De Dripper heeft een handgreep en kan daarmee 
bevestigd worden boven het terrarium. Vooral nuttig bij reptielen die geen stilstaand 
water drinken, maar hun dorst enkel stillen met dauw- of regendruppels (bvb. 
Chameleons). Onze Drippers zijn beschikbaar in 2 maten; de “Big Dripper” met 3,8L 
en de “Little Dripper” 2L inhoud.

REPTIFOGGER™

MULTIPORT FOGGER ATTACHMENT

ITEM# RF-10E

ITEM# RF-17

• Creëer een tropisch regenwoud in uw terrarium, met Zoo Med’s REPTIFOGGER™ Terrarium 
Vernevelaar. Het visuele effect van de “mist”, verhoging van de relatieve luchtvochtigheid, 
en verbetering van het algemene welbevinden van uw dieren, zijn de troeven van Zoo Med’s 
REPTIFOGGER™. De REPTIFOGGER™ kan gebruikt worden om de luchtvochtigheid in kleinere 
terrariums te verhogen, of om een vochtig “microklimaat” te creëren in grotere terrariums. In 
combinatie met Zoo Med’s HYGROTHERM® kan u zeer precies de luchtvochtigheid en temperatuur in 
uw terrarium regelen.

• Ideaal voor gebruik bij reptielen en amfi bieën uit 
tropische en regenwoudgebieden:

• Kameleons en Anolissen.
• Amfi bieën (inclusief Gifkikkers).
• Geckos (inclusief Rhacodactylus & Daggeckos).
• Woudschildpadden (bvb. Kolenbranderschildpadden 

& Kinixys).
• Om pyramidevorming te voorkomen bij pasgeboren 

en jonge schildpadden.
• Doosschildpadden.
• Heremietkrabben.

• Eenvoudig te gebruiken hulpstuk breidt uw bestaande ReptiFogger™-slang uit tot 3 slangen.
• Uitstekende manier om vanuit één rookmachine 3 terraria te voorzien van vocht!
• Ideaal accessoire voor fokkers
• Inclusief zuignapsteun voor onopvallende montage
• Verstelbare slanglengte, 9 in-41 in (23 cm -104 cm)

NIEUW

GEPATENTEERD

TOPPRODUCT



Vochtigheid is de hoeveelheid waterdamp of vocht in de lucht. Voor reptielen die zich hebben aangepast om in 
een bepaald deel van de wereld te leven, speelt vochtigheid een vitale rol in de gezondheid van de huid, ogen, 
luchtwegen en meer. De vochtigheidseisen variëren sterk van soort tot soort, daarom is het van essentieel 
belang dat u weet wat uw soort nodig heeft.

BELANG VAN VOCHTIGHEID

Tropische vochtigheid - 60-90%

Woestijnvochtigheid - onder 40%

Over het algemeen hebben tropische soorten een matige tot hoge 
vochtigheidsbehoefte omdat de vochtigheid van nature hoog is in hun 
oorspronkelijke leefomgeving. Bij een te lage luchtvochtigheidsgraad, 
kunnen tropische soorten moeilijkheden ondervinden bij 
vervelling en last krijgen van droge ogen, algemene uitdroging en 
ademhalingsproblemen. Bij het onderhouden van tropische verblijven 
met een hoge luchtvochtigheid, is het ook belangrijk om rekening te 
houden met luchtstroom en circulatie. Daardoor is er minder kans 
op algen-, schimmel- en meeldauwgroei. Om te voorkomen dat dit 
in een terrarium gebeurt, zorgt u ervoor dat er voldoende lucht door 
het verblijf stroomt, regelmatig schoon afval wordt opgespoord en 
dat u vochtige substraten omdraait om zuurstof toe te voegen aan 
lagere substraatniveaus. Voor dieren die een zeer vochtig substraat 
of een hoge vochtigheid nodig hebben, moeten er ook drogere 
plekken zijn waar zij terecht kunnen om te reguleren en indien nodig 
uit te drogen. Constante blootstelling aan natte omstandigheden 
zonder de mogelijkheid tot uitdrogen, kan leiden tot bacteriële en 
schimmelinfecties van de huid en luchtwegen. 

Veel woestijnsoorten hebben een relatief lage 
vochtigheidsgraad. Zij brengen tijd door onder de grond, 
in holen of andere gebieden die vochtiger kunnen zijn dan 
de algemene luchtvochtigheid van het verblijf. Om dit in 
een terrarium na te bootsen, kunnen microklimaten worden 
gevestigd die huisdieren een vochtig toevluchtsoord geven, 
vergelijkbaar met de ondergrondse leef- en schuilplaatsen 
in het wild. Deze vochtige microklimaten of "vochtige 
schuilplaatsen" kunnen woestijnsoorten helpen bij het 
vervellen, juiste schildgroei (schildpadden) en oogproblemen 
door een zeer droog klimaat. Net zoals het bewaken 
van de temperatuur essentieel is voor het opzetten van 
een thermische gradiënt in een reptielenverblijf, is het 
bewaken van de vochtigheidsniveaus belangrijk voor het 
vaststellen van de juistheid ervan. Over het algemeen is de 
vochtigheid het hoogst bij een substraat en het laagst bij 
warmtelampen. Het is een goed idee om bij automatische 
vochtigheidsapparatuur ook een regelaar te gebruiken.



42

CREATURES CREATURES™ HABITAT KIT
ITEM# CT-3E  |  22x21.5x30 cm

INCLUSIEF:

• Ideaal voor spinnen (zoals tarantula’s), 
insecten en andere ongewervelde dieren.

CREATURES™ DEN
ITEM# CT-6E  |  52x27x20.3 cm

INCLUSIEF:

• Ideaal voor spinnen (zoals tarantula’s), 
insecten en andere ongewervelde dieren.

• Creatures™ Thermometer
• Creatures™ Natural Cork
• Creatures™ Rock Dish
• Creature Soil (1 qt size)

• Creatures™ Cave
• Creature Soil (1 qt size)
• Naturalistic Flora
• Insect Guide

CREATURES™ THERMOMETER

CREATURES™ DUAL THERMOMETER & HUMIDITY GAUGE

CREATURETHERM™ HEATER

ITEM# CT-10E

ITEM# CT-11GE

ITEM# CT-30E  |  4 Watts  

• Essentieel voor het afl ezen van de temperatuur in de bak van uw 
ongewervelde.

• Zelfklevend, voor horizontale of verticale installatie op de binnenkant.
• Temperatuurschalen in Fahrenheit en Celsius.

• Creature meetinstrument voor temperatuur en vochtregulering
• Hiermee kunt u exact de temperatuur en vochtigheid meten in de leefomgeving van uw 

ongewervelde dier. 

• Energiezuinige verwarming van 4 watt.
• Ontworpen voor gebruik met glazen terraria.
• Helpt bij het handhaven van de juiste temperaturen.
• Volledige instructies bijgevoegd.

VERBLIJVEN

NIEUWE COMPLETE INSECTENLIJN VAN ZOO MED

VERWARMING
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CREATURES

CREATURES™ SAND

CREATURES™ ECO SOIL

CREATURES™ CREATURE SOIL

ITEM# CT-2W  |  2 lbs

ITEM# CT-70E

ITEM# CT-80  |  1 Dry Quart 

• Creatures™ zand
• 100% natuurlijke calciumcarbonaatsubstraat.
• Ideaal voor insecten en andere ongewervelde dieren uit de 

woestijn.
• Voor meer vochtigheid, vermengen met Creature 

Bodemkokosvezelsubstraat.

Samengeperste/uitbreidbare substraat van kokosvezels voor verblijven van 
ongewervelde dieren.

• Ideaal voor spinnen (inclusief vogelspinnen), insecten en andere ongewervelde dieren.
• Verhoogt de luchtvochtigheid en bevordert natuurlijk graafgedrag.

Gepatenteerde mix van natuurlijke materialen zoals turfmos, aarde, zand en koolstof.
• Ideaal voor spinnen (inclusief vogelspinnen), insecten en andere ongewervelde dieren.
• Verhoogt de luchtvochtigheid en bevordert natuurlijk graafgedrag.
• Ideaal voor levende planten.

CREATURES™ DOME LAMP FIXTURE

CREATURES™ LED LAMP CREATURES™ LED BLACK LIGHT

ITEM# CT-35E  |  40 Watts Maximum

ITEM# CT-5NE  |  5 Watts ITEM# CT-BLE  |  5 Watts

• Creature koepelverlichting
• Voor gebruik met verlichtingsproducten van Creature en verwarmings- en verlichtingsproducten van Zoo 

Med™ Nano (Exclusief lampen).

• Ideaal voor insecten en andere 
ongewervelde dieren.

• Helder, naturalistisch licht 
bevordert de plantengroei.

• Duurzame, energiezuinige Ledlamp 
voor daglicht.

• 395 nm energiezuinige led blacklight.
• De “Glow in the dark” Creatures™ 

-achtergrond gloeit helder op onder een 
blacklight.

• Sommige ongewervelde dieren 
refl ecteren blacklight-golfl engtes 
“fl uoresceren” (gloeien op) onder dit licht.

• Ontworpen voor gebruik in de 
CREATURES™ DOME LAMP FIXTURE.

VERLICHTING

SUBSTRAAT
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CREATURES

CREATURES™ FEEDING TONGS 15.2 CM

CREATURES™ ROCK DISH

CREATURES™ FOOD JELLY CUP

ITEM# CT-20E  |  15.2 cm

ITEM# CT-85E

ITEM# CT-60E  |  16 g 

• Ideaal voor bidsprinkhanen, insecten en andere ongewervelden.
• Veiliger voor zowel uzelf als uw huisdieren.

• Voor voedsel of water.
• Houder voor 1 x Creatures™ voedsel jelly cup.
• Incl. doorzichtige plastic voering.

• Ideaal voer voor kevers, krekels en andere insecten.
• Assortipak met drie smaken waar insecten dol op zijn.
• Handige cups, kunnen in substraat ingegraven of in de 

Creatures™ Rotsschaal aangeboden worden.
• NETTOGEWICHT. (elke kop) 16.0g.

CREATURES™ CAVE

CREATURES™ NATURAL CORK

CREATURES™ CHOLLA BRANCH

ITEM# CT-82E 

ITEM# CT-53E

ITEM# CT-51E 

• De Creatures™ Cave van Zoo Med™ is een natuurlijk onderkomen, dat uw 
diertjes een veilig gevoel geeft in hun leefomgeving.

• Gemaakt van duurzaam verworven hout uit de VS.

• Natuurlijke kurkschors waar uw ongewervelde op kan klimmen of zich onder kan verschuilen.
• Hiermee creëert u in de habitat een zone met grotere vochtigheid (zie de instructies).

• Decoratieve klimtak voor alle ongewervelde 
huisdieren.

• Moedigt het natuurlijk klimgedrag aan.
• Wasbaar.

VOEDSEL

DECOR
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AQUARIUM

FLOATING FISH FOOD CLIP

PLECO FOOD BLOCK

FFC-10E   

BB-8E

• Perfect voor cichliden, meervallen en veel soorten zeevissen.
• Simpele manier om uw vis groenten te voeren!
• Bevestig de snack voor uw vis aan de roestvrijstalen clip.
• Met de lijnregelaar heeft u de volle controle over de lengte van het lijntje.
• Leg de Fish Food Clip in uw aquarium en laat uw dier heerlijk eten.

CERAMIC CATFISH LOG

FLOATING AQUARIUM LOG

ITEM# FA-51E 

ITEM# FA-5    |  Mini
ITEM# FA-10  |  Small
ITEM# FA-20  |  Medium
ITEM# FA-30  |  Large

Keramische boomstronk voor meervallen
• Een natuurlijk ogende, keramische boomstronk, als schuil- 

en slaapplaats voor uw meervallen.

• Interactieve drijvende aquariumhoutstronk, die niet “rolt” in het water als er kikkers, 
salamanders of slijkspringers op kruipen.

• Natuurlijk ogende, drijvende houtstronk voor alle soorten aquariumvissen, 
watersalamanders, kikkers of slijkspringers.

• Verschaft uw aquariumdieren veiligheid, comfort en stressvermindering.
• Beschikbaar in 3 afmetingen.

HOBBYIST FAVORIET

NIEUW

MAG CLIP®

ITEM# MS-1E

• Magnetische “zuignap” met “industriële” trekkracht als ideaal alternatief voor 
conventionele zuignappen.

• Nooit meer zuignappen vervangen!
• Inclusief klemmen van verschillende diameter (6 stuks), voor het bevestigen 

van aquariumverwarming, fi lters, water- en luchtslangen, etc...

TOPPRODUCT

GEPATENTEERD

AQUARIUM PRODUCTS
• Zinkend, langzaam oplossend voedselblok, speciaal gemaakt voor Pleco's
• Aanvullend dierenvoedsel voor L-type, Loricariidae meervallen (“Pleco’s”
• Als voedsel voor Pleco's die op de bodem worden gevoerd in een aquarium 

met meerdere soorten vissen, als gemakkelijk zinkende groentetraktatie of 
als langdurige voedingsbron tijdens weekenden en vakanties.
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AQUARIUM

TROPIC SUN®

• Deze 5500K lamp is ideaal voor zoetwater- vissen en planten. De TROPIC SUN® is 
een daglichtlamp met volledig spectrum, die het zonlicht nabootst voor een betere 
kleurweergave. Onze TROPIC SUN® daglichtlamp geeft de natuurlijke kleuren van uw 
vissen en planten goed weer en is tevens economisch geprijsd.

ULTRA SUN®

• De ULTRA SUN® is een 6500K hoge intensiteit-lamp met een trichromatisch 
daglicht spectrum. Met een CRI van 98 en een combinatie van zichtbaar licht en 
UVA benadrukt deze lamp de kleuren van uw zoetwatervissen, zoutwatervissen en 
levende koralen. Ideaal voor alle zoetwatervissen, zoutwatervissen en rifaquaria.

FLORA SUN®

• Onze Flora Sun® is een hoge-intensiteit-lamp met pieken in het blauwe en rode 
weergavegebied welke het photobiologische proces bij planten bevordert. Het 
lichtspectrum leunt heel dicht aan bij de absorptie-curve van chlorophyll-A, waardoor 
een maximale photosynthese gewaarborgd is. Ideaal voor beplante aquariums en 
terrariums. Ook zeer geschikt voor schuwe vissoorten zoals Dwerg Cichliden, Discus, 
etc.

CORAL SUN®

• De CORAL SUN® is een hoge-intensiteit-lamp met een actinisch spectrum die piekt 
rond de 420 nm, dus het onderste gedeelte van het spectrum. Het bevorderd de groei 
van zooxanthellae algen, essentieel voor de groei en het algemene welzijn van alle 
photosynthetische koralen en ongewervelden. Deze lamp bootst het blauwachtige 
(korte golfl engte) licht na dat, ook in de natuur, zeer diep in het koraalrif doordringt.

OCEAN SUN®

• De OCEAN SUN® is een 10,000k hoge intensiteit-lamp die het effect van het licht in 
de diepere oceaan simuleert. Dit lichtspectrum, uit het blauwe gebied, maakt deze 
lamp ideaal voor alle zout- en zoetwater aquariums waar een soort diep-water-
effect wenselijk is.

REEF SUN®

• Onze REEF SUN® is een combinatielamp met een 50/50 verhouding van 6500K 
trichromatisch daglicht-Fosfor en actinisch 420 Fosfor in 1 lamp. Deze lamp straalt 
een hoge intensiteit volledig spectrum daglicht uit, met een focus op de blauwe korte 
golfl engte, essentieel voor de photosynthese bij koralen en ongewervelden. Zoo Med’s 
REEF SUN® is samengesteld met 6500K daglicht voor een natuurlijke kleurweergave 
en maximaal kijkplezier. Ideaal voor alle zeeaquariums, rif-aquariums, Afrikaanse 
Cichliden en Discusvissen.

• Alle onze T8 lampen zijn energie effi cient en geproduceerd in Europa voor maximale kwaliteit. Gelijk welk type aquarium u 
verkiest, Zoo Med bied steeds de juiste lamp aan voor uw aquarium!

ITEM# TL-18E  |  457 mm    |  15 Watts
ITEM# TL-24E  |  610 mm    |  17 Watts
ITEM# TL-36E  |  914 mm    |  25 Watts
ITEM# TL-48E  |  1219 mm  |  32 Watts 

ITEM# UL-15E  |  381 mm    |  14 Watts
ITEM# UL-18E  |  457 mm    |  15 Watts
ITEM# UL-24E  |  610 mm    |  17 Watts
ITEM# UL-30E  |  762 mm    |  25 Watts
ITEM# UL-36E  |  914 mm    |  25 Watts
ITEM# UL-48E  |  1219 mm  |  32 Watts

ITEM# FL-18E  |  457 mm    |  15 Watts
ITEM# FL-24E  |  610 mm    |  17 Watts
ITEM# FL-36E  |  914 mm    |  25 Watts
ITEM# FL-48E  |  1219 mm  |  32 Watts 

ITEM# CL-15E  |  381 mm    |  14 Watts
ITEM# CL-18E  |  457 mm    |  15 Watts
ITEM# CL-24E  |  610 mm    |  17 Watts
ITEM# CL-36E  |  914 mm    |  25 Watts
ITEM# CL-42E  |  1067 mm  |  38 Watts
ITEM# CL-48E  |  1219 mm  |  32 Watts 

ITEM# OL-15E  |  381 mm    |  14 Watts
ITEM# OL-18E  |  457 mm    |  15 Watts
ITEM# OL-24E  |  610 mm    |  17 Watts
ITEM# OL-36E  |  914 mm    |  25 Watts
ITEM# OL-48E  |  1219 mm  |  32 Watts 

ITEM# RL-15E  |  381 mm    |  14 Watts
ITEM# RL-18E  |  457 mm    |  15 Watts
ITEM# RL-24E  |  610 mm    |  17 Watts
ITEM# RL-30E  |  762 mm    |  25 Watts
ITEM# RL-36E  |  914 mm    |  30 Watts
ITEM# RL-42E  |  1067 mm  |  38 Watts
ITEM# RL-48E  |  1219 mm  |  32 Watts 

ZOET
WATER

ZOET
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WATER
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AQUARIUM
De hoogwaardige t5-aquariumverlichting is van zeer goede kwaliteit en is zowel Geschikt voor zoet- als zoutwater-aquaria.

• Het licht wordt evenredig verdeeld over het wateroppervlak.
• Genereert minder warmte dan metaalhalogenidelampen.
• Grotere lichtopbrengst dan T8-,T12- en gewone T5-aquariumlampen.

CORAL BLUE® T5 HO 460 NM

CORAL SUN® T5 HO ACTINIC 420

FLORA SUN® T5 HO MAX PLANT GROWTH

OCEAN SUN® T5 HO 10,000K

ULTRA SUN® T5 HO SUPER DAYLIGHT

ITEM# CB5-24E  |  55 cm   |  24 Watts
ITEM# CB5-39E  |  85 cm   |  39 Watts
ITEM# CB5-54E  |  116 cm |  54 Watts

ITEM# CL5-24E  |  55 cm   |  24 Watts
ITEM# CL5-39E  |  85 cm   |  39 Watts
ITEM# CL5-54E  |  116 cm |  54 Watts

ITEM# FL5-24E  |  55 cm   |  24 Watts
ITEM# FL5-39E  |  85 cm   |  39 Watts
ITEM# FL5-54E  |  116 cm |  54 Watts

ITEM# OL5-24E  |  55 cm   |  24 Watts
ITEM# OL5-39E  |  85 cm   |  39 Watts
ITEM# OL5-54E  |  116 cm |  54 Watts

ITEM# UL5-24E  |  55 cm   |  24 Watts
ITEM# UL5-39E  |  85 cm   |  39 Watts
ITEM# UL5-54E  |  116 cm |  54 Watts

• Een speciale 460 nm. fosforblend dat het blauwe kleurspectrum in uw aquarium versterkt.
• Idealiter gebruikt in combinatie met UltraSun® Driekleurig Super Daglicht van Zoo Med voor 

een prachtige blauwe kleur van uw vissen, koraal en ongewervelden.
• T5 HO lamp van hoge kwaliteit, geproduceerd in Duitsland.

• Bevorderd de groei van zooxanthellae algae, essentieel voor de groei en het algemene 
welzijn van alle levende koralen en ongewervelden.

• Combineer met Zoo Med’s OCEAN SUN® voor een subtieler ‘diepzee’-effect.
• Verspreidt het licht gelijkmatig over het wateroppervlak.

• 5,000K Hoge Intensiteit-lamp voor maximale plantengroei.
• Ideaal voor beplante aquaria of terraria.
• Lange levensduur: werkt tot 10 000 uur.
• Verspreidt het licht gelijkmatig over het wateroppervlak.

• 10 000K T5 HO Hoge Intensiteit-lamp, met krachtige uitstraling in het blauwe spectrum om 
een diepzee-omgeving na te bootsen.

• Ideaal voor alle zeeaquaria, rifaquaria en zoetwateraquaria waar een diepzeeeffect gewenst is.
• Verspreidt het licht gelijkmatig over het

• 6 500K Super Daglicht Hoge Intensiteit-lamp benadrukt de kleurenpracht van uw vissen, 
planten, koralen en ongewervelden.

• Ideaal voor alle zeeaquaria, rifaquaria en zoetwateraquaria waar maximale nabootsing van 
natuurlijk daglicht nodig is.

• Verspreidt het licht gelijkmatig over het wateroppervlak.
• Wekt minder warmte op dan metaalhalidelampen.
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BETTA

MICRO FLOATING BETTA PELLET FOOD™

BETTAMATIC®

ITEM# BP-2E  |  18.4 g

ITEM# BF-1E

• Micro Drijvend Betta Pellet Voer
• Met Krill & gestabiliseerd Vitamine C. Wij willen enkel het beste voor uw vissen, en 

gebruiken dan ook enkel ingrediënten met een hoge voedingswaarde waar Betta’s van 
houden. Zoo Med’s Micro drijvende Betta Pellets zijn gemaakt in USA met natuurlijke 
ingrediënten die het water niet vertroebelen. Dit voer is speciaal samengesteld om de 
kleur van uw Betta te intensifi ëren.

Betta Voerautomaat
• Voert uw Betta automatisch 1 maal per dag.
• Kan gebruikt worden om uw Betta tijdens uw afwezigheid (weekeind of vakantie) te voeren, of 

om uw Betta dagelijks op een vastgesteld tijdstip te voeren.
• Kan eenvoudig bevestigt worden op de zijkant van uw aquarium of viskom, of via de 

bijgeleverde, verstelbare montagebeugel die kan aangepast worden voor ieder type aquarium of 
viskom.

• Werkt op AA type batterijen (inclusief).

BETTA PLANTS
• Natuurlijk ogende plastic plant voor betta-aquariums.
• De Betta Plant kan bevestigd worden op de bodem van uw Betta-aquarium door 

middel van de zuignap. De zuignap kan dan bedekt worden met aquarium-grind. U 
kan, indien u dat verkiest, de plant met zuignap ook aan de rug- of zijwand bevestigen.

• Inclusief zuignap.

AQUA ACCENTS
ITEM# BA-1  |  Dark River Pebbles    |  227 g
ITEM# BA-2  |  Light River Pebbles    |  227 g
ITEM# BA-3  |  Midnight Black Sand  |  227 g
ITEM# BA-4  |  Ballistic Blue Sand     |  227 g
ITEM# BA-5  |  Terminator Teal Sand |  227 g
ITEM# BA-6  |  Radical Red Sand       |  227 g

Decoratief Aquarium Substraat
• Met epoxy gekleurde aquarium grind/

steentjes. Veilig voor alle zoet- en 
zoutwateraquariums.

• Uitstekend voor viskommen of nano-
aquariums.

• Moeten voor gebruik niet gewassen 
worden. Vertroebelen het water niet.

Zoo Med 
Exclusive

ITEM# BP-20E
Philo Plant

ITEM# BP-21E
Papaya Plant

ITEM# BP-23E
Salvia Plant

ITEM# BP-24E
Maple Leaf Plant

ITEM# BP-25E
Window Leaf Plant

ITEM# BP-22E
Bamboo Plant

BETTA PEBBLES
ITEM# BA-7  |  1.4 kg

• 100% natuurlijk - Bevat geen 
kunstmatige kleurstoffen, coatings of 
toevoegingen.

• Ideaal als basissubstraat of accent in elk 
waterverblijf.

• Klein 2-4 mm formaat ondersteunt 
de wortelgroei en verankering van 
waterplanten. 

NIEUW
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BETTAFLOATING BETTA EXERCISE MIRROR CERAMIC BETTA LOGFLOATING BETTA LOG

ITEM# BE-10E ITEM# FA-50EITEM# BL-10E

• Drijvende oefenspiegel voor Betta’s.
• Wanneer uw Siamese kempvis zijn 

spiegelbeeld ziet, wappert hij met zijn vinnen 
en houd zo zijn conditie op peil.

• Gebruik uw Betta-oefenspiegel maximaal 2 
keer 5 minuten per dag !

• Octrooi aangevraagd.

Keramische Betta Stronk
• Een plaats voor uw Betta om te rusten 

of slapen.

• Een natuurlijk ogende, drijvende 
boomstronk, waarin uw Siamese kempvis 
kan slapen, spelen, paren, eten of zijn 
bubbelnest bouwen.

• Compleet met “voederopening” bovenin.
• Octrooi aangevraagd.

BETTA H2O CONDITIONER™
ITEM# BP-10E  |  15mL
Instant Betta Water Conditioner
• Verwijdert Chloor en Chloramine.
• Neutraliseert Nitrieten en zware metalen.
• Verzacht stress.
• Bevordert het genezingsproces.
• Werkt onmiddellijk!

BETTA BED™ LEAF HAMMOCK BETTA BED™ LEAF HAMMOCK
ITEM# BL-20E ITEM# BL-21E

• NIEUWE, GROTE bladhangmat voor 
uw betta om te rusten of slapen!

• Geweldig voor grote betta’s zoals: 
Kingbetta’s, Dumbo-betta’s, Rosetail-
betta’s of Double Tail-betta’s.

• Vormt een rustplaats voor uw betta in 
de buurt van het wateroppervlak, net 
als in de vrije natuur!

• Een natuurlijk ogende bladvormige 
hangmat waarin uw Siamese kempvis kan 
uitrusten.

• Hierdoor kan uw Siamese kempvis nabij 
het wateroppervlak slapen, zoals zijn 
soortgenoten in het wild.

• Bevestig de hangmat aan de behuizing 
van uw Siamese kempvis met behulp van 
de bijgevoegde zuignap.

BETTATHERM™
ITEM# BH-10E
Mini Betta Aquarium / Viskom Verwarmer
• Kleine, ronde verwarmer, eenvoudig in gebruik.
• Voor gebruik in Nano aquaria en Betta Aquaria.
• Volledig onderdompelbaar (om in te graven onder 

aquarium- zand of steentjes).
• Kan gebruikt worden in glas- of acrylaquaria.
• Verhoogt de watertemperatuur met 3-5°C in 

verhouding tot de omgevingstemperatuur.
• Houd uw vissen warm!

KLANT & DIERENTUIN 
FAVORIET NIEUWE MAAT

GEPATENTEERD GEPATENTEERD

BETTA CATAPPA LEAF
ITEM# BA-11
• Bouw de natuurlijke Betta-

leefomgeving na zodat uw vissen zich 
meteen thuis voelen! Betta Catappa 
Bladeren kleuren het water licht om 
stress te verminderen en natuurlijk 
gedrag aan te moedigen.

BETTA MOPANI WOOD
ITEM# BA-10
• Creëert een "donker water" -effect en 

simuleert de natuurlijke leefomgeving van 
de Betta’s.

• Moedigt natuurlijk gedrag aan, zoals het 
blazen van een bellennest.

• Biedt extra beschutting die stress kan 
helpen verminderen.

• Verbetert en verrijkt Betta-aquariums. 

NIEUW NIEUW
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VOGELS

AVIANSUN™ DELUXE FLOOR LAMP

ITEM# AFL-10E

• Volledlg verstelbare staanlamp voor gebruik met Zoo Med’s AvianSun™ 5.0 UVB 
energiespaarlamp voor vogels.

• Zes verstelbare punten laten u toe de lamp in bijna elke gewenste positie te gebruiken.
• Ingebouwde refl ector voor verbeterde licht-en UV-straling.
• Verzwaarde lampvoet voor betere stabiliteit.

AVIANSUN™ 5.0 UVB SELF BALLASTED COMPACT FLUORESCENT LAMP
ITEM# AS-C5E

• UVB/UVA energiespaarlamp voor gebruik bij vogels.
• Geeft uw vogels volspectrum-verlichting, inclusief UVA, om hun natuurlijke 

gedrag te bevorderen en verenpikken en ander destructief gedrag in toom te 
houden.

• Geeft uw vogels UVB-licht voor een gezondere groei, sterke botten en 
betere ei-productie.

• Kan gebruikt worden in combinatie met Zoo Med’s AVIANSUN™ Deluxe 
Floor Lamp.

AVIAN PRODUCTS

BIRD BANQUET®

VEGETABLES - Mineral Block 
with Vegetables

ITEM# BB-VLE  |  142 g
ITEM# BB-VSE  |  28 g

• De Vegetable Formula 
bevat een mengeling 
van voedzame groenten 
(wortelen, spinazie, en 
zongedroogd alfalfa) in een 
stevige calciumblok.

ORIGINAL - Mineral Block 
with Seeds

ITEM# BB-OLE  |  142 g
ITEM# BB-OSE  |  28 g

• De Original Formula bevat 
een mix van voedzame 
zaden (witte millet, 
kanariegraszaad, en 
havergrutten) in een stevige 
calciumblok.

FRUIT - Mineral Block 
with Fruit

ITEM# BB-FLE  |  142 g
ITEM# BB-FSE  |  28 g

• De Fruit Formula 
bevat een mengeling 
van voedzame 
fruitsoorten (mango, 
banaan, papaya, en 
ananas) in een stevige 
calciumblok.

Zoo Med’s BIRD BANQUET blocks zijn samengesteld om uw vogels te voorzien van het noodzakelijke calcium en tegelijk hun snavel 
te conditioneren om overgroei te voorkomen.

• Een superieur mineralen supplement dat tegelijk de snavel conditioneerd.
• Uitstekende bron van calcium voor de optimale gezondheid van uw vogels.
• Stimuleert de activiteit van uw vogels, als deze actief aan het blok knabbelen om de lekkernijen er uit te halen.
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VOGELS
ITEM# A37-4E

AVIAN PLUS® VITAMINS & MINERALS FOR BIRDS

ITEM# A38-3E

AVIAN CALCIUM™

ITEM# BB-CKL

CHICKEN BANQUET MINERAL BLOCK

•  De favoriete vitamine van professionele fokkers en revalidatiecentra voor vogels.
•  De voordeligste vogelvitamine voor uw geld. AVIAN PLUS® gebruikt alleen vitamines, 

mineralen en aminozuren van de hoogste kwaliteit, zonder toegevoegde voedingsstoffen 
zoals soja, gist of sucrose (suiker).

•  GECONCENTREERD EN ZUINIG: met kwalitatief hoogwaardige vitamines en mineralen 
gebruikt u minder vaak poeder, wat het product zeer kosteneffi ciënt maakt.

•  FIJNER GEMALEN: voor maximale hechting op zaad.
•  GEEN CONSERVEERMIDDELEN: veel vloeibare vitamines bevatten absorptiemiddelen die 

de ademhaling van vogels kunnen versnellen.
•  SINAASAPPELSMAAK: is aantrekkelijk voor vogels en verwijdert de “vitaminegeur”.
•  OP CALCIUM GEBASEERD: Helpt bij vogelfokprogramma's waar hoog calcium nodig is.
•  GEÏSOLEERDE AMINOZUREN: de enige vogelvitamine die 16 geïsoleerde aminozuren 

gebruikt voor een betere spijsvertering en kleur.

•  Ultrafi jn geprecipiteerd Calciumcarbonaatsupplement
•  AVIAN CALCIUM ™ van Zoo Med is een puur calciumsupplement voor alle 

vogelsoorten. We gebruiken alleen geprecipiteerd calciumcarbonaat dat wit van kleur is 
en in wezen loodvrij. Puur calciumcarbonaat is wit, niet grijs. Onzuiverheden in andere 
bronnen van calciumcarbonaat (bijvoorbeeld Oesterschelpcalcium) zorgen ervoor dat 
het supplement er grijs uitziet. De calciumcarbonaatdeeltjes in AVIAN CALCIUM ™ 
hebben een unieke vorm en een extreem hoog oppervlak per gram, wat resulteert in 
een verhoogde biologische beschikbaarheid van calcium. Met AVIAN CALCIUM ™ kunt 
u gerust zijn dat uw vogels een zeer biologisch beschikbare bron van calciumcarbonaat 
krijgen die vrij is van schadelijke onzuiverheden.

•  Calcium is essentieel voor de vorming en het onderhoud van sterke botten, 
eierproductie, bloedstolling en andere vitale levensfuncties. Over het algemeen moet 
calcium een half tot een procent van het dieet van een vogel uitmaken. Calcium moet 
twee procent uitmaken van het dieet van kippen die extra calcium nodig hebben voor 
de vorming van eierschalen.

•  Zoo Med's Chicken Banquet Mineral Block is ontworpen 
voor legkippen in de achtertuin, om het benodigde calcium 
aan het dieet van uw vogel toe te voegen en tegelijkertijd 
natuurlijk pikgedrag mogelijk te maken. 

•  Geweldige calciumbron voor een optimale botgezondheid 
en eiproductie van uw vogels.

•  Biedt verrijking en zorgt voor natuurlijk pikgedrag.
•  Kan helpen om agressie binnen uw toom te verminderen 

door de dominantere kippen een alternatief pikdoel te 
bieden. 




