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BUGGYFIETSKAR MEDIUM RUN FIETSMANDDRINKFLES DUVO+

HENGELSET

TELESCOOPHENGEL

ZALMKOEKJESVISKOFFER

VIS LOKAAS

ONTDEK HET VERSCHIL

Zet- en drukfouten voorbehouden. 

Acties geldig t/m zaterdag 23 mei 2020
Voor tips, advies of andere info, mail naar: info@dierallin.nl

JOGGING SET

GEEN VLOOIEN

Ideaal! Met deze fietskar kunt u een hond tot 25kg vervoeren. 
De kar is eenvoudig aan de fiets te bevestigen en wordt geleverd 
met extra koppelstuk voor een tweede fiets. Uitgefietst? De 
fietskar kan gemakkelijk opgevouwen en opgeborgen worden, 
waardoor hij weinig plek in beslag neemt. Uitgevouwen heeft de

                                                  fietskar een afmeting van 63x58x64 cm. De kar is waterdicht en 
voorzien van reflectoren en 

luchtgaten, zodat uw hond 
                                                                    frisse lucht krijgt tijdens 

                                                                    de fietsrit. Is uw hond 
                                                                     zwaarder dan 25kg? 

                                                                     Ga dan voor de 
                                                                         FIETSKAR MAXI RUN
119,-

Ideaal voor trainingen, 
wandelingen of 
op reis. Met 
1 druk op 
de knop 
geef je 
jouw hond 
ieder 
moment 
van de 
dag schoon 
drinkwater. 

AUTO LOOPPLANK

Een loopplank die het in- en uitstappen in de auto gemakkelijk 
maakt voor jouw hond. De loopplank is opvouwbaar zodat hij 
gemakkelijk te vervoeren is en weinig ruimte inneemt. Behoud
van de hondenrug en geen beschadiging aan de auto.

LOOPPLANK ALUMINIUM ANTI-SLIP. De lengte van de 
               plank is 183 cm. Geschikt voor honden tot 
                          100 kg. Veilig door een anti-sliplaag op 
                                       de loopplank.

LOOPPLANK KUNSTSTOF 4-delig
De lengte van de plank is 152 cm 
Geschikt voor honden tot 50 kg. 59,-
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139,-
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Geniet samen met uw hond of kat van 
  een leuke uitstap dankzij deze trendy 

   en comfortabele Pet Buggy. 
    Door weer en wind, uw hond kan nu 
    altijd en overal mee! Vervoer jouw 
    hond veilig & comfortabel met het 
     Duvo+ “Buddies on the gooo” gamma. 
    In de buggy is veel ruimte om spullen 
  in op te bergen. De voorkant is naar 
   eigen wens open of dicht te ritsen.

Waterdicht
Stalen frame
Max. 15kg

Deze rieten fietsmand kunt u bevestigen op 
de bagagedrager van de fiets. Door de 
bijgeleverde kap kan uw hondje niet 
uit de mand springen.
Maat: 45 x 23 cm.

Voor diverse modellen, zie onze 
website www.dierallin.nl

Ook geschikt 
voor E-bike

Vers gemalen lokaas, maden, wormen, voor 
oa karper, wit vis en allround vissen. 

                                             Hele kilo

400 gram overheerlijke versgebakken zalm-
koekjes. Krokant en bros in unieke bewaarpot.

DIER ALL IN BESTEL-APPEN BEZORGSERVICE
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06-51701973

Dier all in Huismerk hondenvoeding is een uitgebalanceerde 
voeding voor iedere hond. Van deze smakelijk voeding gaat 
elke hond kwispelen! 
De combinatie van hoogwaardige ingrediënten zorgt voor 
een optimale verteerbaarheid van de voeding, wat resulteert 
in weinig verharen en een goede ontlasting. Deze honden-
voeding bevat alle benodigde voedingsstoffen die een hond 
nodig heeft, de vitaminen en mineralen zijn in een optimale 
verhouding toegevoegd. Het bevat tevens de juiste verhou-
ding aan calcium en fosfor. Dit zorgt voor gezonde botten en 
sterke spieren zodat je zolang mogelijk kunt genieten van je 
trouwe viervoeter!

MET ZALM...DOE DE PROEF!

VLO- EN TEKENBANDHONDENSNACK

HONDEN VISSNACKSHONDENSPEL

Seresto is een innovatieve halsband voor 
katten en honden die na aanbrengen direct 
bescherming biedt tegen vlooien en binnen 
twee dagen bescherming biedt tegen teken.
Deze bescherming tegen vlooien en teken 
houdt tot 8 maanden aan.

Dit product bevat 
 effectieve middelen 
  tegen vlooien, teken 
   en wormen. Hiermee 
    blijft jouw hond 3 
     maanden 
      beschermd tegen 
       parasieten
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korting

959,3 kilo

Normaal € 129,- Normaal € 16,95 Normaal € 159,95

Normaal € 2,99

Normaal € 7,50
Normaal € 15,95

Normaal € 4,95

Normaal € 27,95

Actieprijs!Normaal € 37,95

Normaal € 14,95

3 meter

180 cm

Normaal € 16,99

Normaal € 159,-

Normaal € 79,-

Deze jogginglijn van polyester 
is te gebruiken door om de 
heup of over schouder/borst te 
hangen, of door aan het hand-
vat vast te houden. De lijn is
verstelbaar van 133 tot 180 cm. 
Plotseling trekken van de hond 
wordt door de schokdemper op-
gevangen. De lijn heeft een ge-
voerd handvat met veiligheids-
sluiting en ook heeft de lijn 
extra oogjes om bijvoorbeeld 
hondenpenning of lampje aan 
vast te maken.                                                                                 ..............................    
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Mooie telescoophengel 
met een handig meetlatje 
om de vangst te meten. 
Inclusief gemonteerd 
topoogje.

Verkrijgbaar in groen, 
rood of blauw

Mooie Albatros viskoffer met een spatwater-
dicht afsluitbaar deksel, royale opbergruimte 
door laden, geheel roestvrij.

Street Fighter Kit, 
starter kit voor het 
street en dropshot 
vissen. Hengel is 
2-delig en heeft 
een aktie van 3-12 
gram. Molen is ge-
vuld met 
nylon en 
het boxje 
is rijkelijk 
gevuld met 
plugjes, spin-
ners, staal-
draadjes, etc.
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Daag jouw viervoeter mentaal uit met de hondenspellen van Nina Ottosen. 
De Dog Tornado en de Hide ’n slide zijn level 2 spellen, zeer geschikt voor 
beginnende puzzelaar. Door te schuiven, krabben en duwen kan jouw vier-
voeter de verstopte snacks ontdekken.

Zalmhuidrollen 200 gram,een smakelijke vis-
snack voor jouw hond! De zalmhuidrollen be-
vatten Omega 3 wat goed is voor huid en vacht. 
Scholfilet 250 gram, gedroogde scholfilet boor-
devol eiwitten, vetten en mineralen. Een heer-
lijke beloning met een harde bite.

halve prijs

2,50voordeel

2e

9512,
140gr

Dogsee Chew Bars zijn de ideale 
tandhygiëne voor honden die 100% 
natuurlijk en duurzaam zijn en helpen 
uw hond bij het bestrijden van tand-
plak en tandsteen. De rijke kaassmaak 
helpt ook om de adem van je hond fris 
te houden. Deze eiwit-, calcium- en 
smaakrijke, duurzame hondenkluiven 
zijn ideaal voor grote honden.

GRATIS  
PUFFIESTRIPS
t.w.v. € 7,95

Epe
Stationstraat 7
Tel. 0578-612274

Steenwijk
Steenwijkerdiep 49
Tel. 0521-520265

Urk
W.C. Urkerhard
Tel. 0527-690045

Vollenhove
De Weyert 20a
Tel. 0527-243242

NIEUW!

NIEUW!

AQUARIUMPLANTEN

VLEESROLLEN

VOGELSTICKKOELSCHIJF OMGEVINGSSPRAY

VLEESMAALTIJDEN VAN STUZY

Verkoelende schijf voor knaagdieren

Lente keuzesLente keuzesLente keuzes

KONIJNEN TUINREN

TUINVOLIERE

KNAAGDIERWONING

GRAND LODGE WONING

KIPPENWONING

KNAAGDIERWONING

te koop

GEZOND HOOI VOOR KNAGERS

Deze vleesmaaltijd van Stuzzy voor de kat bevat echte stukjes 
gestoomd zacht vlees in een heerlijke saus. Deze natvoeding 
bevat inuline, biotine, vitamine E en taurine, ter bevordering van 
de werking van het darmstelsel en cardiovasculaire systemen. 
Het levert een bijdrage aan het behoud van een gezonde 
huid en vacht. De voeding van Stuzzy is vrij van kleurstof-
fen en conserveermiddelen. 

CANVAS SPEELGOED

Stoer canvas hondenspeeltje. Duurzaam en
sterk! Verkrijgbaar in 4 soorten. 

VERANTWOORDE KATTENVOEDINGKIPPENVOEDING

KATTENBAKVULLING

VB PAARDENKOEK MET ALGENEXTRACT

DIER ALL IN BESTEL-APPEN BEZORGSERVICE
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06-51701973

 AGILITY TUINSET

    Sporten met je hond in eigen tuin! Bouw je eigen hindernisbaan waar en wanneer je maar
wilt. De Agility set bestaat uit: 10 palen, 2 liggers en een springring waarmee je meerdere 
combinaties kan maken. Set is makkelijk op te ruimen en uit te breiden met een agility-
tunnel en 6-delige hindernissen-set! Veel sportplezier!

SPEELMUIS MET LASER

Gratis

Gratis

Gratis

959,

gratis

955,

129,-
180,-

149,-

nu nu
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v.a.

nu

2+1

Snelle langdurige 
werking tegen vol-
wassen vlooien 
en vlooienlarven. 
Let op! 
Niet voor gebruik 
op het dier!

halve prijs

2e

ESVE sticks zijn smaakvolle voedings- en traktatie 
stangen, boordevol belangrijke voedingsstoffen, 
geheel afgestemd op de behoefte van uw vogel(s). 
Met de noodzakelijke vitamines, die de weerstand 
verhogen en bijdragen aan een gezonde vogel met 
een mooie vederpracht. Voor kanaries, tropische 
vogels en parkieten.....................................................

Heerlijk geurend hooi van topkwaliteit 
met een hoog vezelgehalte en een 
laag calciumgehalte. Deze gunstige 
verhouding voorkomt o.a. 
blaasproblemen bij cavia's 
en konijnen. Tevens heeft 
het een goede werking 
op het gebit.

Konijnenhok voor buiten. 
Bestaande uit een huisje voor de 
nacht en een open gedeelte. 
Afmetingen: 91 x 45 x 70 cm. 

Dit mooie konijnenhok is 
voorzien van een ren beneden, 
met een loopplank die naar 
boven gaat. Met handige schuif-
lade, die ervoor zorgt dat de 
bodembedekking niet naar 
beneden valt. Daardoor is hij 
ook gemakkelijk schoon te 
houden. Het hout is geïmpreg-
neerd, waardoor het langer 
meegaat. 
Afmetingen: 101 x 56 x 100 cm.

Deze metalen draadren is geschikt 
voor zowel konijnen als cavia's en 
zorgt voor meer lichaamsbeweging 
en speelplezier. De ren bestaat uit 
6 panelen met een afmeting van 
67 cm hoog x 60 cm breed per 
paneel. ....................................
Tevens afdeknet verkrijgbaar!

Normaal € 24,50 Normaal € 189,-

Normaal € 219,-

Deze konijnenwoning is groot 
en comfortabel waardoor je 
konijn veel ruimte voor zichzelf 
heeft. Het hok is voorzien van 
een konijnenhuis, een veilig ver-
grendelsysteem en een extra 
verwijderbare schuiflade waar-
door het bovenste gedeelte van 
het verblijf gemakkelijk schoon 
te maken is. 
Afmetingen: 115.5 x 73 x 110 cm.

Ruime voliere, geschikt voor parkieten, 
kanarie's en tropische vogels. 
Afmeting 79x67,5x167. 

Deze kippenwoning is een klassiek kippenhok met legbak, loopplank, 
schuilhok en grote ren.

959,
nu

VB paarden koek met extra vezel- en algenextract 
inhoud pak: 6 breekkoeken=36 koeken 

Normaal € 14,95

Trekspeelgoed voor honden. Met sterke zuig-
nap, van duurzaam rubber en met ribbels 
tegen tandplak. Ideale bezigheid voor actieve 
honden! In oranje, groen of blauw.

957,
nu

Normaal € 9,95

Normaal € 10,95

Normaal € 3,59

max. 5 per adresNormaal € 14,50

Nieuw!

Nieuw!

Greencat kattenbakvulling met babypoeder-
            geur. Sterk absorberend, klontvormend 
            en erg zuinig in gebruik.

9519,

95
4,
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2 voor

2 voor

Nieuw! 

Kippenpindakaas, 
NU GRATIS bij 
aankoop 
van Garvo 
kippenvoeding!

Nieuw! 

 
Steeds meer mensen kiezen voor minder granen en meer 
vlees. Profiteer nu van deze lente-aanbieding! Bij aankoop 
(geldig op hierboven staande merken) van 1,5 , 2 of 4 kilo 
verpakkingen, NU GRATIS KATTENHENGEL!

691,

991,

nu

Opwindbare muis voor uren speelplezier. 
Actief speeltje houdt katten fit en gezond!

NU met GRATIS trainingspasta

trainings-

pasta

De Carni-to-go worst is een volledige dier-
voeding voor honden. Doordat de vleesrollen
niet in de koelkast bewaard hoeven worden, 
zijn ze ook ideaal voor training! 
400gram, smaken: kip/hert of kip/kalkoen

4-pack

actie

69,-
nu

119,-
nu

nu
95

19,

SPEELGOED 

15 kilo

959,
nu

Aquariumplanten zijn niet te missen in een 
aquarium. Je creëert een natuurlijke omgeving 
voor je vissen waardoor ze zich snel op hun 
gemak voelen. 

gratis2+1

Normaal € 159,-

Normaal € 22,95


