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Gato - Comedouro 

Item # Capacidad EAN
50486 0,25 L 022517504864

Estes comedouros de alta resistência, são feitos de aço inoxidável, 
solidamente construído para durar e durar. 

Comedouro em Inox Antideslizante

Comedouro em Inox Anti-Derrapante Cor Gato

Comedouro em Inox Duplo

Comedouro em Inox Duplo Cor

Item # Capacidad EAN
D4101 0,22 L 8902310017209

Item # Capacidad EAN
D4111 0,22 L 8902310040207

Item # Capacidade EAN
D4121 2 x 0,25L 8902310051104

Item # Capacidad EAN
D4131 2 x 0,25L 8902310053108

Estes comedouros de alta resistência, são feitos de aço inoxidável, 
sólidamente construído para durar e durar. 
Sanitário, fácil de limpar e laváveis. O protetor antiderrapante garante que 
não se mova nem vire durante o uso.

Disponível em 2 Cores. Verde ou Vermelho.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comedouro em Aço inoxidável
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Comedouro em Inox Duplo Cor Estampado

Item # Capacidade EAN
D4141 2 x 0,25L 8902310055102

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fresh & Clear Fonte Bebedouro 2L

Item # Capacidade EAN
50053 2 L 022517500538

A Fonte Bebedouro pequemo para gatos têm uma capacidade para 2L
Circulação do fluxo da água: arrefece e vemtila a água, impede a água de estagnar.
A área de superfície grande acrescemta oxigénio à água para uma água mais fresca 
e mais saborosa.
Adaptador AC removível
Filtros de Carvão e espuma substituíveis: colhem comida,
pelos e detritos, ajudam a reduzir o mau paladar, odores
e absorve as impurezas presemtes na água da torneira.

Bebedouro Fonte Aço Inoxidável 2 Litros

Item # Capacidade
50023 2 L

Fornecimento contínuo de água fresca e filtrada. Bacia de beber de aço inoxidável de alta qualidade, é higiênica e lavável. Sistema de recirculação: esfria 
e areja a água, inibe o crescimento de bactéria.
Adequado para filhotes e cães pequenos

Capacidade de água de 2L: elimina a necessidade de reabastecimento diário.

Bebedouro de aço inoxidável de alta qualidade, 
apto para a máquina de lavar.

Ampla superfície de contato da 
água com o ar, que maximiza a 
oxigenação para obter água mais 
fresca e com melhor sabor

Filtração de dupla ação.
Filtro de esponja e carvão, filtra as partículas de 
sujidade e resíduos. O carvão ativo absorve as 
impurezas e ajuda a reduzir os odores.Sistema de recirculação refresca e areja a água

Também apto 
para cães
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Fonte Bebedouro com Comedouro3 lts

Item # Capacidad EAN
50050 3 L 022517500507

Tal como os humanos, os animais necessitam de água como elemento vital para a sobrevivência. 
O bebedouro Fresh&Clear satisfaz as necessidades do animal em ter um fornecimento contínuo 
de água fresca e limpa. Ao circular, a água fica exposta ao oxigénio, e ao filtrar aumenta mais 
os benefícios, como um sabor limpo e fresco. Incentiva os gatos a beber mais, ajudando no 
funcionamento correto dos rins, diminuindo a formação de cristais e doenças urinárias.
 Múltiplas superfícies de onde beber, permitindo a opção de beber do bebedouro ou
              directamente da fonte.

Fluxo de Circulação:
- Elimina a água parada
- Satisfaz a atração do animal
  por água corrente

Superfície grande, mais oxigenação:
- Maior superfície da água em contacto com o ar 
adiciona mais oxigênio, produzindo água mais fria e 
mais palatável,

Filtro de substituição com dupla ação:
- Filtro mecânico que coleta os resíduos, alimentos, pelos e sedimentos
- O compartimento de carvão ativado ajuda a reduzir o mau paladar e o mau odor,
  além de absorver outras impurezas presentes na água da torneira.

Diferentes superfícies para beber:
- O animal de estimação pode beber da tigela ou diretamente da cúpula
- Útil para diferentes animais de estimação

Grande capacidade de água (3lts) garantindo que a água esteja sempre fresca e disponível, 
eliminando a necessidade de encher todos os dias. Possui um sistema de baixa voltagem (12V) 
é de eficiência energética, consumindo menos de 4 Watts (menos energía que uma lâmpada 
de noite). 
Apto para vários animais, também adequado para cachorros e cães pequenos. 
Fácil de limpar e manter, ideal para qualquer lugar.
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1. Filtração em múltiplas etapas
Recolhe resíduos, alimentos, pelos e sedimentos.
O carvão ativado ajuda a absorver as impurezas que a água contém.

2. Mais Área = Mais Oxigenação
Uma área grande com mais contacto entre a água e o ar aumenta 
a oxigenação, produzindo uma água mais fresca e mais saborosa.

3. Fluxo Circulante
Evita a água velha. Responde a atração natural do 
animal por água corrente.

Fresh & Clear Fonte Bebedouro 3L

Água Sempre Fresca

Os animais de estimaçãom necessitam de água para se manterem saudáveis. A fonte de 
água Catit Design Fresh&Clear proporciona ao gato uma constante fonte de água filtrada, 
nova e fresca que estimula o animal a beber mais. Estimular o animal a beber mais água 
ajuda a garantir uma função renal adequada, já que ajuda a prevenir a formação de cristais 
evitando doenças renais.

Item # Capacidade EAN
55600 3 L 022517556009
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Gato - Bebedouro

Item # EAN
50056 022517500569

Filtro de substituição de Carvão em 
Cartucho, 3 un. para Fonte 50050

Item # EAN
50059 022517500590

Tapete de PVC para
Fonte 50050

Item # EAN
50062 022517500620

Comedouro para
Fonte 50050

Item # Unidades
50029 2

Filtros de espuma e carvão 
para Fonte 50023

Filtros de substituição Espuma - 
Carvão Para Fonte 50053

Massa-Filtrante 
CAT IT - 2UN

Massa-Filtrante 
CAT IT - 5 UN

Bomba Para Fonte 
55600/50761

Item # EAN
50057 022517500576

Item # EAN
43745 022517437452

Item # EAN
43746 022517437452

Item # EAN
50044 022517500446

Item # EAN
55601 022517556016

Acessórios Fonte Bebedouro e Comedouro

Filtros de substituição Espuma - 
Carvão Para Fonte 55600
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Gato - Comedouro e Bebedouro 

Esta colecção oferece uma gama ampla de trelas, coleiras e peitorais, e 
conjuntos, em uma grande variedade de padrões e cores modernas.

Coleiras, Trelas e Peitoral Estampados

Coleira 
Tamanho

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

20-33cm x 9,5mm 55205
022517552056

Trela 
Tamanho

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

1,2m x 8mm 55215
022517552155

55211
022517552117

55212
022517552124

55214
022517552148

Peitoral 
Tamanho

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

S: Corpo 25-40cm x 8mm
Pescoço 17,5 x 30cm

55225
022517552254

55221
022517552216

55222
022517552223

55224
022517552247

55223
022517552230

M: Corpo 35-50cm x 8mm
Pescoço 20 x 35cm

55235
022517552353

55231
022517552315

55232
022517552322

55234
022517552346

55233
022517552339

L: Corpo 35-60cm x 10mm
Pescoço 23 x 40cm

55245
022517552452

55241
022517552414

55242
022517552421

55244
022517552445

55243
022517551438

Peitoral + Trela 
Tamanho

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Peitoral - S
Trela - 1,2m x 8mm

55255
022517552551

55251
022517552513

55252
022517552520

55254
022517552544

55253
022517552537

Peitoral - M
Trela - 1,2m x 8mm

55265
022517552650

55261
022517552612

55262
022517552629

55264
022517552643

55263
022517552636
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Gato - Passeio

Esta linha oferece uma gama completa de produtos em cores novas e modernas.Coleira, Trelas e Peitoral Nylon

Coleira 
Tamanho

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

20-33cm x 9,5mm 55284
022517552841

55281
022517552810

55282
022517552827

55283
022517552834

Coleira Ajustável 
Tamanho

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

20-33cm x 9,5mm 55304
022517553046

55301
022517553015

55302
022517553022

55303
022517553039

Coleira Lantejoulas 
Tamanho

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

20-33cm x 9,5mm 55294
022517552940

55291
022517552919

55292
022517552926

55293
022517552933

Trela 
Tamanho

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

1,2m x 8mm 55324
022517553244

55321
022517553213

55322
022517553220

55323
022517553237

Peitoral Ajustável 
Tamanho

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

M: Corpo 35-50cm x 8mm
Pescoço 20 x 35cm

55344
022517553442

55341
022517553411

55342
022517553428

55343
022517553435
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Gato - Passeio

Tamanho
Modelo Coleira

Item #
EAN

Item #
EAN

17,5x30-25-40cm 
Gatitos S

C1856
022517518564

C1857
022517518571

20x35-35-50cm 
Adulto M

C1866
022517518663

Item #
Tamanho Cor EAN

C1551
20 - 33 cm Roxo 022517515518

C1554
20 - 33 cm Azul 022517515549

C1556
20 - 33 cm Verde 022517515440

Peitoral Ajustável

Peitoral CAT 
IT

Fabricado em nylon, para ser seguro, confortável e durável, o peitoral é 
rápidamente ajustável ao seu gato. Este peitoral é fácil de usar e com fivelas de 
liberação rápida que permite liberta o seu gato rápidamente.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item # Tamanho EAN
51866 40/55cmx8mm 022517518663

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trela Retráctil Esta trela retráctil oferece conforto, segurança e é muito conveniente. Vem equipada com um 

travão e bloqueio para travar a trela so com um movimento do polegar. Ergonomicamente 
desenhada pa máximo conforto da sua mão.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tamanho Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

3 m 51500
022517515006

51501
022517515013

51502
022517515020

Guisos

Item # Tipo EAN
C1193 Neón 015561511933
51193 Neón 022517511930
51194 Reflexivo 022517511947

Guisos que nos alertam da presença do nosso gato.

C1193 51193 51194

Coleira Ajustável Elástico com 
Lantejoulas CHIC
XPAND
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Gato - Transportador

A linha de transportadores de viagem, Catit ® Voyageur é a solução ideal para suas necessidades de transporte de animal de estimação. 
Durável, resistente e seguro, os transportadores Catit ® Voyageur são ideais para o transporte de gatos de carro, comboio, autocarro ou avião.

Transportador Voyageur

Porta Superior
para acariciar

Comedouro/bebedouroPega, forte e segura Óptima Ventilação Fecho de segurança

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item # Tamanho Cor EAN
50883 48,3x32,6x28 cm Rosa 022517508831
50884 48,3x32,6x28 cm Azul 022517508848
50885 48,3x36,6x28 cm Cinza 022517508855
50886 48,3x36,6x28 cm Rosa/Branco 022517508862
50895 56,5x37,6x30,8 cm Cinza
50896 56,5x37,6x30,8 cm Rosa/Branco

Numa classe desticta, o sistema de Transporte Multi-Funcional, para gatos e cães de raças pequenas, Cabrio da Catit ® Design, combina características de 
segurança superiores com a facilidade de uso para resultar numas acomodações para animais de estimação de cinco estrelas em movimento. Em conformidade 
com os regulamentos de aviação, o Cabrio da Catit ® Design, será a escolha perfeita para suas necessidades em viagens aéreas. Ideal para visitas ao veterinário 
quando for necessário e o animal está altamente stressado, o Cabrio da Catit ® Design tem características inovadoras, incluindo uma porta superior que permite 
colocar e retirar o seu animal de estimação da transportadora com facilidade. Para uma segurança adicional, o Cabrio da Catit ® Design pode ser assegurado no 
seu veículo com um cinto de segurança convencional. É adequado para animais de estimação até 11,3 kg e 35 cm (13,75 “) de altura, o Cabrio Catit ® Design vem 
com uma garantia limitada de cinco anos.

Transportador Cabrio Pet Cargo

De acordo com as regulações aéreas
(com parafusos permanente / fechos
encaixe

Item # Tamanho EAN
50780 51x33x35cm 022517507803

Item # Tamanho EAN
50783 51x33x35cm 022517507834

Item # Tamanho EAN
50781 51x33x35cm 022517507810

Porta superior
Porta de alimentação acessivél do exterior Ventilação excelenteDe acordo com as regulações aéreas

(com parafusos permanente / fechos
encaixe

Calha para recolher
os resíduos
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Gato - Comforto e Descanso

Cama feita com folha de bananeira,  
       com colchão incluido.

Divan 

Item # Tamanho EAN
52028 Ø48 x 22cm 022517520284

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item # Tamanho EAN
52007 Ø43 x 75cm 022517520079

Arranhador Hangout 
2 Níveis

Item # Tamanho EAN
52421 36x45cm 002217524213

Uma peça de mobiliário para 
gatos, a V-Tower proporciona um 
atractivo “mundo” com multi-ní-
veis para os gatos mais curiosos. 
Com dois cubos e túnel para 
o seu gato explorar e brincar, 
vem também incluído tapetes 
de Scratche para o seu gato 
arranhar.

Arranhador sisal  “Ampulheta“

Arranhador V-Tower

Arranhadores em Sisal
Feito em 100% de sisal natural.

Item # Tamanho EAN
51465 38x41x38cm 022517514658

Item # Tamanho EAN
 52051 Ø48 x 22cm 022517520284

Item # Tamanho EAN
 52072 37x23,5x44 cm 022517520727

Arranhador Vesper Play Center
O arranhador Vesper Play Center é único, é desenhado para estimular o instinto de caça do 
felino, oferece várias horas de diversão em várias posições.

Características Principais:
     - Pode ser usado em várias posições;

     - Feito com madeira de alta qualidade;

     - Acabamento laminado em nogueira ou verniz à base de água branca;

     - Almofada macia e um tapete para riscos que pode ser removido para substituição ou lavagem;

     - Bola que pode ser colocada em duas posições;

     - Almofada em sisal;

     - Poste de algas naturais;

    - Tamanho: 37x23,5 cm   |   Altura: 44 cm
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Combinando formas contemporâneas com padrões modernos, o arranhador Catit® Style é um conceito moderno dos arranhadores convencionais.
Arranhador com Desenhos

Gato - Comforto e Descanso

Lounge - Jungle StripesBench “S” - Animal

Chaise - Butterfly Chaise - Tigre

5241752416 52418

52420 52419

Item # Tamanho EAN
52416 50,8cm 022517524169
52417 22,1x49,5x7,5cm 022517524176
52418 22x52,8x11cm 022517524183
52419 22x45,7x20,7cm 022517524190
52420 22x50x8,5cm 022517524206

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arranhadores com Catnip
O gato necessita de arranhar, é instintivo. Ajuda a limar e remover as 
células mortas das garras; alongar 
e lexionar o corpo; e gastar energia acumulada. Superfície ondulada 
para arranhar. Ajuda proteger a mobília de danos causados pelas garras. 
Catnip incluído.

52410 52411

Item # Tamanho EAN
52410 S 022517524107
52411 L 022517524114

Brinquedos Punchi

Item # EAN
51092 022517510926

Arranhador com Punchi e Catnip

Item # Tipo EAN
51461 Tejido 022517514610

Item # EAN
51095 022517510957

Divertido e estimulante arranhador 2-1, 
proporciona um lugar seguro para o seu gato 
arranahar e brincar. Uma forma eficaz de 
evitar com que o seu felino não lhe risque os 
moveis. Catnip incluido.

Recarga para Arranhador 
com Punchi e Catnip

Brinquedo Rato com Catnip

Item # Tamanho EAN
51316 M 022517513163
51317 L 022517513170

Recarga Arranhador Cartão 
“Cat Love”

Item # Tamanho EAN
34908 48x20x26cm 022517349083
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Brinquedo CAT LOVE
Os brinquedos para gato Furry Frolics Cat 
Love ajudam a promover exercícios saudáveis, 
incentivando os instintos naturais de caça e o 
senso para a brincadeira.

Item #
EAN

Unidades/
Tamanho Cores

35570
022517355703 90un 0

35571
022517355718 72un 0

35575
022517355756 3un cinza/branco/

preto
35573

022517355732 1un Azul

35572
022517355725 4un Sortido

35576
022517355763 4un Sortido

35577
022517355770 Ø5cm Azul

35574
022517355749 1un Verde

35575

35573

35572
35571

35570

35576

35577

35574
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Gato - Brinquedos

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item # EAN
51308 022517513088

Brinquedos Rato em tecido Rato com Pelo

Item # Cantidad EAN
51322 12 un 022517513224

Brinquedo para pendurar na Porta

Item # EAN
 51438 022517514702

Rato em Sisal

Item # EAN
51470 022517514702

Item # Tipo EAN
51241 Vaca 022517512418
51242 Cerdo 022517512425
51243 Mono 022517512432
51253 Oso 022517512531

Item # EAN
51270 022517512708

51270

Item # EAN
51230 022517512302

Item # EAN
51235 022517512357

Brinquedos em Espuma
Brinquedos de esponja disponíveis em várias formas e cores.

Brinquedo em Tecido com sino Brinquedo de Peluche Vários 
Animais com Catnip



181

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gato - Brinquedos

Circuito Arranhador com bola

Circuito Massageador com bola

Brinquedo 3 em 1 Jardim com erva, bola e abelha saltitante

Circuito para Gatos 3 em 1, com bola e arranhador que irá entreter o seu gato.

Feito de papelão, o bloco fica no meio do circuito e permite que o gato se concentre em arranhar o brinquedo em vez da mobília.

A bola excita e estimula o gato a perseguir. A abelha saltitante apela aos instintos naturais do animal em caçar e capturar.

Inclui:
     - Almofada para arranhar;

     - Brinquedo em circuito com bola;

     - Abelha Saltitante.

Circuito para Gatos 3 em 1, com bola e massageador que irá entreter o seu gato.

O Multi Massageador fica no meio do circuito que dá ao seu gato um ótimo lugar para relaxar, com uma grande variedade de pentes, 
texturas e cristais.

A bola excita e estimula o gato a perseguir. A abelha saltitante apela aos instintos naturais do animal em caçar e capturar.

Inclui:
     - Multi Massageador com pentes;

     - Brinquedo em circuito com bola;

     - Abelha Saltitante.

Item # EAN
43000 022517430002

Item # EAN
43001 022517430019

Item # EAN
43002 022517430026

Brinquedo para Gatos 3 em 1, Jardim com erva, bola e abelha saltitante.

No meio do circuito inclui sementes e solo para cultivar erva de gato fresca e saudável, trazendo os benefícios nutritivos do ar livre em 
ambientes fechados, é uma fonte natural de fibra, conhecida para ajudar na digestão e evitar a acumulação de bolas de pelo.

A bola excita e provoca o gato a perseguir, enquanto que a abelha saltitante apela aos instintos naturais de caça do felino para golpear 
e capturar a abelha.

Inclui:
     - Sementes e solo para cultivar erva;

     - Brinquedo em circuito com bola;

     - Abelha Saltitante.
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Gato - Brinquedos

CATIT® Design Senses
Hagen comemora e recomhece os poderes perceptivos extraordinários de nossos companheiros felinos com o desenvolvimento da linha de produtos Catit®Design 
senses. O centro da massagem, o arranhador e o circuito do jogo foram desenhados exclusivamente para apelar aos sentidos dos gatos! Desenvolvidos a partir da 
perspectiva do gato, os produtos nesta colecção inovadora enriquecem as vidas dos gatos apelando-os num nível multi-sensorial.

Centro de Massagens

Recarga 
Estimuladora 3 un

O Catit Projeto Senses Massage Center apela ao sentido do seu gato de toque, oferecendo uma variedade de texturas que proporcionam uma experiência 
agradável de luxo. A adição de catnip (incluído) vai apelar para o senso de paladar e olfato, aumentando a experiência multi-sensorial.

A parte azul tem linhas que se projetam e servem para o gato se esfregar, principalmente no pescoço, queixo e cabeça.

Os massageadores de borracha verde oferecem uma superfície cheia de dentes, como uma cardina macia, ideal para o gato coçar o pescoço e 
os flancos. A experiência é totalmente agradável e obriga a realizar alongamentos aos músculos e às articulações.

O pico no topo é um estimulador que massageia e limpa os dentes e as gengivas do gato. Adicionar catnip para provocar uma experiência 
multissensorial. Simula os sentidos do paladar e do olfato.

Item # EAN
50720 022517507209

Item # EAN
50750 022517507506 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Labirinto de Snacks
CATIT PLAY TREAT PUZZLE é um alimentador lento com várias atividades divertidas para encorajar o gato 
a trabalhar pela comida. Colocar as guloseimas nas diferentes partes do puzzle.

Item # EAN
43010 022517430101
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Arranhador

Recargas Arranhador 
p/50725

Este original arranhador estimula e satisfaz a necessidade do seu gato de arranhar superficies rugosas enquato afia as unhas. Incluí erva 
para despertar os sentidos. Massaga os dentes e gengivas do seu gato. Desenho exclusivo, extra forte. Diamêtro: 36.5 cm. Recargas 
vendidas separadamente

Item # EAN
50725 022517507254

Item # EAN
50751 022517507513 
50752 022517507520 

5075250751

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuito

Item # EAN
50730 022517507308

Este circuito incorpora os tres sentidos do gato, visao, som e tato, especialmente construido para dar a 
máxima diversão e aprimorar os sentidos do seu gato.

Gato - Brinquedos

Labirinto

Item # EAN
50745 022517507452

É a maneira mais inteligente de alimentar o seu gato, potenciando os seus sentidos de vista, tato e gosto, enquanto desenvolve a sua capacidade mental e habilidade 
fisica. O gato arrasta a comida pelo labirinto, para fazer com que a mesma  caia na parte de baixo para comer tranquilamente



184

Gato - Brinquedos

Bola Cintilante 2 un

Bola iluminada, activada pelo movimento para circuitos 
CATIT® Senses.

Item # EAN
50776 022517507766

Circuito Super Roller
O circuito Super Roller Catit Senses com 8 peças, possui secções altas e baixas alternadas, 
com uma bola iluminada, ativada pelo movimento, atraindo os gatos a persegui-la. Existe 
grandes aberturas ao longo do circuito que permite aos felinos alcançar e tocar na bola. 
O circuito com “altos e baixos” impulsiona a bola em alta velocidade.

Item # EAN
50736 022517507360

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuito de Velocidade
Feitos para estimular sentido da visão, som e tato do seu gato, o Catit Design Senses circuito de velocidade eleva para um outro nível o tempo de brincadeira do seu gato. 
Com caracteristicas inovadoras, como rampas para acelarar as bolas e o seu estilo de montanha russa, e com bolas com luzes activadas pelo movimento, edial para o seu 
gato se distrair tanto de dia como de noite.

Item # EAN
50735 022517507353

Jardim com erva

Item # EAN
50755 022517507551 

O CATIT Design Senses Grass Garden Kit traz benefícios existentes no ar livre em ambientes fechados. A erva é uma fonte natural de 
fibras, ajudando na digestão dos gatos, evitando a formação de bolas de pelo.

Inclui:

    - Sementes de erva e substrato para cultivar

    - Accu-Pressure Mat: fornece massagens nas

      patas no ponto de pressão
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Excelente para estimular e mimar os gatos de qualquer idade. Com uma almofada 
terapeutica para o seu gato se esfregar e relaxar.

Zona de Comforto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gato - Grooming

Brinquedo Giratório para Guloseimas com laser

Circuito Velocidade Cat Love

Item # EAN
43165 022517431658

Item # EAN
35551 022517355510 

Este brinquedo Giratório proporciona ao felino entretenimento sem fim, gira enviando feixes de laser e guloseimas. 
Ao premir o botão do brinquedo faz com que gire e envie ao mesmo tempo um raio de laser intermitente.

Com possibilidade de inserir guloseimas e assim o brinquedo irá dispensar as mesmas durante as brincadeiras, 
incentivando o gato a brincar, mas também a diminuir a ingestão de alimentos, fazendo com que os animais 
trabalhem para as suas guloseimas.

Catnip

Produto de qualidade superior, em embalagem 
própria para reter a frescura. Aplicação em 
brinquedos de gato, arranhadores, etc. Sem 
pesticidas e 100& natural

Item # Tamanho EAN
50106 14g 022517501061

Item # EAN
50724 022517507247

FAST TRACK by CAT LOVE PLAY é um brinquedo excitante e interativo, desenhado para estimular o felino a 
jogar e a exercitar, usando som e movimento. O circuito tubular colorido inclui uma bola colorida com sino e 
Canadian-grown Catnip, ambos projetados para atrair o gato para atacar e bater na bola.

Aquando dos golpes, o som do sino é propelido ao longo da trilha, estimulando ainda mais o animal a 
perseguir, atacar e deslizar o objeto.

De fácil instalação e configurado em três formas de circuitos diferentes, oferecendo uma gama de 
emocionantes experiências.

Características Principais:

     - Brinquedo interativo, divertido e emocionante;

     - Estimula o jogo e o exercício usando o som e o movimento;

     - Atrai os gatos a perseguirem, atacar e deslizar a bola;

     - Inclui uma bola colorida com sino e Canadian-grown Catnip;

     - 3 Brinquedos em 1 (3 formas de circuitos diferentes);

     - Fácil de montar;
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pente especializado para ajudar a remover os 
nós e reduzir a queda de pelo.
Recomendado para gatos de pelo longo.

Pente tira pêlo morto Com ancinho Pente Com Autolimpieza Escova em Borracha Redonda

Item # EAN
50421 022517504215

Item # EAN
50403 022517504031

Item # EAN
50416 022517504161 

Ideal para pêlo curto e liso. Esta escova 
massageadora em borracha e dupla ação, 
permite uma escovagem suave equanto massaja 
o seu animal de estimação   

Carda Massageadora de Borracha

Item # EAN
50402 022517504024

Ideal para suavizar o pêlo curto e 
largo, ou duplo. Retira o pêlo morto e 
evita pêlo enrrudilhado. Recomendado 
para a maioria das raças.

Carda 

Item # EAN
50401 022517504017

Esta escova recolhe pelos caídos e detritos 
enquanto massaja a pele e o pêlo. Adequado para 
a escovação geral da maior parte das raças.

Escova Massageadora

Item # EAN
50412 022517504123

Escova 2 em 1 que remove o pelo caído e os 
detritos mais profundos presentes no pelo. 
Adequado para a maior parte das raças.

Escova 2 em 1

Item # EAN
50411 022517504116

Ideal para raças de pêlo curto e suave. O seu 
animal vai ficar com o pêlo mais saúdavel e 
brilhante. Esta escova é de alta qualidade. 
Ajuda a remover os detritos e pêlos mortos.

Escova Simple 

Item # EAN
50410 022517504109

Catnip Spray

Spray Catnip Catit Design Senses, é um extrato 
concentrado catnip pura, que proporciona ao 
seu gato a máxima diversão.Pode pulverizar 
sobro os seus brinquedos e arranhador.

Item # Tamanho EAN
50753 90 ml 022517507537
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Ideal para suavizar o pêlo curto e largo, ou duplo. 
Retira o pêlo morto e evita pêlo enrrudilhado. A 
escovagem regular é recomendada em todos os 
animais de estimação.

Cardadeiras Le Salon 

Item # EAN
50290 022517502907

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pente de dentes largos para remover o 
pêlo solto. Ideal para gatos com pêlo 
médio e largo. Pente de dentes finos 
para um acabamento fantastico.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pente Duplo 

Ajuda a detectar as pulgas e os 
ovos, elimina com eficácia as 
mesmas em todo o tipo de pele.

Item # EAN
50283 022517502839

Pente Anti-Pulgas 

Item # EAN
50287 022517502877

Pente tratamento Deslizador

Item # EAN
50310 022517503102

Item # EAN
50332 022517503324

Tire aqueles 
desagradáveis nós 
com este pente. Com 
a sua inovadora pega 
deslizante, pode escolher 
tanto a parte do pente 
com os dentes nenos 
largos ou dentes mais 
largos, da maneira 
que mais lhe convêm. 
Recomendado para gatos 
de pêlo médio e longo. 

Uma escovagem e pentear 
semanalmente, remove todos os nós e 
pelos emaranhados, antes de criarem 
problemas. Um tratamento regular é 
recomendado para todos os animal 
de estimação, para garantir um pêlo 
saudável e livre de problemas.

Cardadeira Escova Removedor pelo

50320

Item # EAN
50320 022517503201
50322 022517503225

50322

Tesoura para unhas de corte 
preciso e profissional.

Tesoura Corta Unhas 

Item # EAN
50425 022517504253
50426 022517504260

Alicate Corta Unhas 

Item # EAN
50427 022517504277

Este pente ajuda a detectar pulgas e ovos e os 
remove efetivamente de todos os tipos de pele.

Item # EAN
50415 022517504154

Pente Anti-Pulgas 
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Champô suave para 
todos os gatos. Esta 
fórmula anti lágrimas 
comtêm produtos de 
limpeza naturais à base 
de coco, ideais para 
gatinhos e gatos adultos.

Item # Tamanho EAN
50250 250ml 022517502501

Champô Suave Gatinhos 
Aveia; uma fórmula 
que não irríta os olhos 
e sem fragrãncia, com 
aveia coloidal natural; 
extracto de camomila e 
azeite de olival, ajuda a 
aliviar a pele seca e com 
comichão.

Item # Tamanho EAN
50252 250ml 022517502525

Champô Reabilitador

Item # Tamanho EAN
50260 250ml 022517502600

Suavizante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Com aveia, óleo da árvore do chá, lavanda 
e aloe vera. Especialmemte formulado 
para aliviar a pele seca e a coceira. Suave, 
hipoalergénico. Fórmula PH equilibrada. 
Fabricado especialmente para a saúde e 
bem destar do seu gato

Item # Tamanho EAN
50278 355ml 022517502785

Champô com Aloe VeraChampô para Gatinhos 

Inclui lavanda, camomila y manjericão doce para uma 
acção de limpeza suave. Suave, hipoalergénico, fórmula 
PH equilibrada. Fabricado especialmente para a saúde e 
bem destar do seu gato.

Item # Tamanho EAN
50276 355ml 022517502761

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Essentials Removedor de Manchas de Lágrimas, 
limpa de forma segura e suave as manchas lacrimais. 
Também adequado para outras manchas de 
proteínas: tais como saliva, ou mucu.

Item # Tamanho EAN
50200 118ml 022517502006

Removador Manchas das Lágriamas

Líquido de Limpeza para Ouvidos, limpa suavemente 
os ouvidos de forma segura, solta e remove o 
excesso de detritos da orelha, não deixando qualquer 
resíduo oleoso.

Pó para limpar as orelhas do seu animal de 
estimação com segurança

Item # Tamanho EAN
50186 118ml 022517501863

Item # Tamanho EAN
50188 80gr 022517501887

Líquido para Limpieza de Ouvidos Pó p/Limpar os ouvidos

Comdicionador, que não irrita os olhos, suaviza e 
umedece a pele e e o pêlo naturalmente. Facilita 
a escovagem do seu animal de estimação.

Corte as unhas do seu 
animal de estimação com 
segurança e eficazmente 
com o corta de unhas 
com luz de segurança Le 
salon ® signature. Leve 
e ergonómico, este corta 
unhas foi especialmente 
concebido para concentrar 
um raio de luz diretamente 
sobre a unha, melhorando 
a visivilidade com a luz 
de segurança para uma 
sessão segura e eficáz

Corta Unhas para Gatos com Luz Led 

Item # EAN
50315 022517503157
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WC para Gatos com Cobertura
O Catit ® WC para Gatos com Cobertura proporciona privacidade, mantendo o lixo dentro da caixa. O capô levanta para facilitar o acesso para 
fazer a limpeza, enquanto a âncora do saco incorporado ajuda a manter o saco aberto e libera as mãos. O iltro impregnado de carvão armadilha e 
elimina efectivamente os odores da caixa de areia. Os iltros de carvão de substituição vendidos em separado.

A tampa grande levanta para 
fácil acesso

Âncora de saco incorporado 
para facilitar a limpeza

Fecho que deslize
para facilitar montagem

Filtro Carvão
elimina os odores

Tamanho Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

57x46,5x39cm 50700
022517507001

50701
022517507018

50702
022517507025

50722
022517507223

50703
022517507032

Tamanho Item #
EAN

Item #
EAN

57x50x50cm 50696
022517506967

50695
022517506950

JUMBO JUMBO
WC Canto com Cobertura

Tamanho
56x46x28cm

36612
022517366127

36613
022517366134

36611
022517366110

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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WC para Gatos com Cobertura
WC para gatos com filtro de carvão activo, moderno e com cores sóbrias.

 Expositor de WC com 13 un 

Item # Tamanho EAN
25410176 55x40x105cm 8018084053166

Tamanho Item #
EAN

54x38,5x38cm 25410076
8018084053173

Gato - Higieme e Beleza

WC para Gatos Smart Sift
Acabe com as inconvenientes limpezas diárias com esta fantástica, confortável e higiênica bandeja sanitária para gatos. Vai economizar tempo e 
ganhar em conforto quando se trata de alterações na areia. Com design elegante, pode ser colocado em qualquer lugar da casa.
Além do sistema de alavanca fácil de usar, o gato também inclui uma almofada de carbono que ajuda a controlar odores. A entrada para a bandeja 
sanitária esta projetada para gatos de todos os tamanhos, com um balanço de porta que fecha por si só e assim garante que a unidade é selada e 
permite controlar a propagação de odores e poeira.

Automática peneiração da areia nos salva manutenção:
Não há nenhuma escolha qualquer coisa ou utilização de pás, basta puxar a alavanca e 
pronto. Não é alimentado, é manual. Não há peças sobresselentes caras. O design selado 
reduz a perda de areia e oferece privacidade para seu gato. Apropriado para gatos e 
resíduos de todos os tamanhos

 Sacos para WC Smart Sift 
Especialmente desenhado para Catit SmartSift. Manejo fácil 

e cómodo. Previne que os resíduos se fixem na bandeja. 
Resistente, suportando os resíduos durante 2 semanas. 

Biodegradável, degrada-se naturalmente. Sem perfumes.

Item # Tamanho EAN
50540 40x25x22cm 022517505403
50541 47x39x25cm 022517505410

Item # Tamanho EAN
50685 66x48x63cm 022517506851

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WC CAT IT Casita

Tamanho Item #
EAN

55.5 x 41.5 x 12.5cm 50976
022517509760 

47,5 x 37,5 x 11 cm 50933
022517509333

Filtro de Carvão

 Cat Pan Liners 

Item # Tamanho EAN
50542 51x36x33cm 022517505427
50546 46x43x48cm 022517505465

Tamanho Item #
EAN

42x33x14cm 25130070
8018084050271

Tamanho Item #
EAN

53x38x16cm 25150070
8018084050301

Tamanho Item #
EAN

42x33x11cm 25120070
8018084051124

Tamanho Item #
EAN

53x38x12,4cm 25160070
8018084050349

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WC com rebordo CAT LOVE

Item # Tamanho Cor EAN

36621 M 022517366219

36622 M 022517366226

36623 L 022517366233

WC com rebordo e sem Cobertura FOP WC sem rebordo e sem Cobertura FOP

Forros Biodegradáveis

Uma solução ambiental,
responsável para produtos

de plástico, películas
ou embalagens.

Item #
EAN Unidade

50621
080605506213  4

Item # Unidade

50705.
022517507056   2

Item #
EAN Tamanho

50851
022517508510 

18x7x1,5cm

Carvão p/Cat Dome Filtro de carvão p/Transportador
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Pá de limpeza grandes para Litter
Adequado para todo tipo de litter. A Pá foi desenhada para peneirar o litter facilmente, enquanto segura os detritos.

Item # EAN
50576 022517505762

Pá CATIT® Rosa Pá CATIT® Azul Pá CATIT® Gris

Item # EAN
50577 022517505779

Item # EAN
50578 022517505786

Item # EAN
37501 022517375013

Pá Litter Verde

Item # EAN
37502 022517375020

Pá Litter Gris

Pá CATIT® Negro Pá CATIT®
Azul Escuro

Item # EAN
50582 022517505823

Item # EAN
50579 022517505793

Item # EAN
50553 022517505533

Pá Limpeza Cinza

Pá Limpeza Tijolo Pá Limpeza Cinza

Item # EAN
50550 022517505502

Item # EAN
50551 022517505519

Pá Limpeza Violeta

Item # EAN
50552 022517505526


