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CATÁLOGO REPTILES PLANET
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TERRARIOS´

Terrários de Alumínio Elégance

Os Terrários Elegance
combinam elegância e robustez
graças ao alumínio.

l Mantem o calor no terrário.
l Distribui bons raios UV aos répteis (dentro
    do terrário).
l Objeto durável e fácil de manter.
l Design moderno com acabamentos
    requintados.
l Fácil de transportar e armazenar porque
    é entregue na horizontal.
l Fechadura de aço inoxidável integrada.

Um novo conceito
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Terrários de Alumínio Elégance

Estético e robusto:
Graças ao Alumínio, quer o Terrário 
tenha 60 ou 140 cm, não irá perder a 
rigidez nem as cores, tal como
acontece com o plástico.

Higiene impecável:
Material nobre, moderno e amigo do 
ambiente, o alumínio não necessita de 
detergentes agressivos.
Não poroso, limitando o
desenvolvimento bacteriano.

Limita a perda de calor:
A grade de ventilação superior permite 
uma boa ventilação enquanto isola o 
terrário. Todas as grades são
termolacadas (recobertas com resina 
e cozidas) na cor exata dos perfis.

Montagem rápida em poucos mi-
nutos: com manual de montagem em 
cores e com fotos explicativas.
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Terrários de Alumínio Elégance

Detalhes dos terrários Elegance

Grelha de ventilação 
em aço inoxidável. Os 
modelos “altos” possuem 
4 grades redondas (duas 
de cada lado). A
ventilação em
“diagonal” permite uma 
ventilação eficiente do 
terrário. A fechadura em Inox 

integrada no vidro
mantém um design 
elegante

Antepara em todos os
modelos para passar os
cabos elétricos ou tubos

Grade rígida de 
70% no topo do 
terrário
(compromisso 
entre o isolamento 
e a ventilação)

Furos de 3mm para 
evitar a fuga dos 
insetos
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Terrários de Alumínio Elégance

Terrários Pequenos

Terrários Médios

Elégance - 30x30x45 | Preto

Elégance - 45x45x60 | Preto

Elégance - 45x30x30 | Preto

Elégance - 62.5x45x45 | Preto

Elégance - 120x50x50 | Preto

Elégance - 62.5x45x90 | Preto

Elégance - 120x50x90 | Branco

Elégance - 80x45x45 | Branco

Elégance - 120x50x50|Textura Madeira

Elégance - 62.5x45x90|Textura Madeira

Elégance - 140x50x60 | Preto

Elégance - 100x45x50 | Preto

Elégance - 140x50x90 | Branco

Elégance - 120x50x50 | Branco

Elégance - 62.5x45x90 | Branco

Elégance - 120x50x90|Textura Madeira

Elégance - 80x45x45|Textura Madeira

Elégance - 140x50x90 | Preto

Elégance - 100x45x50|Textura Madeira

Elégance - 120x50x90 | Preto

Elégance - 80x45x45 | Preto

Elégance - 140x50x60 | Branco

Elégance - 100x45x50 | Branco

Elégance - 140x50x90|Textura Madeira

ref: RP877500

ref: RP877520

ref: RP877510

ref: RP877530

ref: RP877570

ref: RP877540

ref: RP877700

ref: RP877670

ref: RP877630

ref: RP877600

ref: RP877642

ref: RP877560

ref: RP877710

ref: RP877690

ref: RP877660

ref: RP877640

ref: RP877610

ref: RP877590

ref: RP877620

ref: RP877580

ref: RP877550

ref: RP877644

ref: RP877680

ref: RP877650

Terrários Grandes
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Terrários Vision

A série Vision foi projetada para 
permitir a fácil aquisição e
armazenagem.
Estes terrários ocupam 5 vezes menos espaço no 
armazém e também no veículo do comprador. 
Tentamos evitar transportar espaços vazios nos 
nossos contentores, portanto optamos por utilizar 
caixas planas. Na utilização de caixas planas, 
poupamos dinheiro em transporte e limitamos 
o nosso impacto ambiental. Como resultado, 
podem beneficiar de preços mais baixo no 
mercado. Esta filosofia de embalagem
permite-nos oferecer-lhe viveiros grande que são 
melhores para os animais de estimação, e que 
normalmente não se encontram comercializados 
pelas outras marcas por razões de espaço.

Terrários Vision Black

n nTerrarium Lock Repti Locker

Vision Black 40

Vision Black 60

Vision Black 80

Fechadura para Terrários 
com vidros deslizantes

Repti Locker

Vision Black 120 L

Vision Black 120 XL

Vision Black 140

Vision Black 100 Vision Black 140 XL

Vision Black 120

Dim: 40x35x40 cm - ref: RP877010

Dim: 60x45x45 cm - ref: RP877011

Dim: 80x45x60 cm - ref: RP877012

Ref: RP436530

Ref: RP875843

Fechadura genérica para todos 
os terrários de vidro deslizante.

Inútil para terrários 
Elegance pois estes 
já têm uma
fechadura
integrada no vidro

Dim: 120x50x90 cm - ref: RP877015

Dim: 120x50x120 cm - ref: RP877016

Dim: 140x55x60 cm - ref: RP877017

Dim: 100x45x50 cm - ref: RP877013 Dim: 140x55x100 cm - ref: RP877018

Dim: 120x50x60 cm - ref: RP877014

« Cadeado combinado
para terrários »

l Evita a abertura acidental
l Compatível com terrários da linha
    Black 30, 40 e 45 e com a maioria
    dos terrários do mercado.
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Terrários Easy Terra

 Novas Embalagens
       Novos Tamanhos

Terrário à prova de água para pequenos animais, serpentes, insetos e anfíbios.

porta pequena para alimentar os animais o topo pode ser totalmente aberto terrário à prova de água para 
répteis, anfíbios e insetos

grade de malha ou plástico, 
dependendo do modelo

Easy Terra 40x28x50(H) cm

Easy Terra 20x20x27(H) cm Easy Terra 20x20x15(H) cm

Easy Terra 40x26x23(H) cm

RP877047
RP877045

RP877040

RP877042

Easy Terra S Easy Terra L

Easy Terra M Easy Terra XL

20x20x15 cm - Monté
Ref: RP877040

20x20x27 cm
Ref: RP877045

40x26x23 cm - Monté
Ref: RP877042

40x28x50 cm
Ref: RP877047

4 701523 523361

4 701523 523378
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Terrários Repti Box e Repti Tank

Perfeito para:

●  Criação de insetos como grilos, gafanhotos,

    minhocas, insetos de vara e besouros.

●  Transportar os répteis, ou manter durante as férias.

●  Na reprodução e, separação de animais. Também
    ideal para cuidar de crias.

●  Hibernação, neste caso o Repticlay deve ser
    adicionado de modo que os animais de estimação
    possam se enterrar.

n

n

Repti Tank

Repti Box

O Reptitank de Reptiles-Planet é um terrário em plástico 
para répteis, anfíbios, roedores, aracnídeos e insetos. 
Dispõe de várias aberturas, incluindo uma pequena 
porta na parte da frente, que permite alimentar seus 
animais de estimação sem incomodá-los.

O Reptibox de Reptiles-Planet é um terrário em 
plástico para répteis, anfíbios, roedores, aracnídeos 
e insetos. Dispõe de várias aberturas, incluindo uma 
pequena porta na parte da frente, que permite 
alimentar seus animais de estimação sem
incomodá-los.

Repti Tank XS

Repti Box M Repti Box XL Baixo Repti Box Redondo

Repti Tank S

Repti Tank M Repti Tank L Repti Tank XL

Dim: 19x12x13 cm
ref: RP877058

Dim: 26x26x20 cm
ref: RP877054

Dim: 42x26x16 cm
ref: RP877056

Dim: 30x30x14 cm
ref: RP877057

Dim: 24x16x17 cm
ref: RP877059

Dim: 25,5x16,5x16 cm
ref: RP877060

Dim: 32,5x21x20 cm
ref: RP877061

Dim: 38x23,5x26 cm
ref: RP877062
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n Repti Screen

« Ideal para camaleões, borboletas, 
louva-a-deus e bicho-pau»

l Gaiola com grelha de alumínio de alta
    qualidade e resistente à corrosão
l Ventilação permitindo a circulação do ar
l Permite que o calor e os raios UVB passem
    perfeitamente
l Grande(s) porta(s) com dobradiças na frente
    permitindo o acesso ao interior
l Cadeado robusto para um fecho perfeito
l Ideal para lagartos arbóreos, cobras, anfíbios,
    louva-a-deus e borboletas
l Grelha de arame que não deixa os grilos
    passarem

Repti Screen cage S

Repti Screen cage M

Repti Screen cage L

Dim: 32x32x46 cm
ref: RP876137

Dim: 43x43x66 cm
ref: RP876138

Dim: 45x45x80 cm
ref: RP876139
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Caixa de Reprodução Premium

Caixa de Reprodução 
para répteis ou insetos

Esta caixa de reprodução é ideal para cobras, anfíbios, 
insetos ou outros pequenos animais.

Esta caixa de reprodução está equipada com:
l Sistema de bloqueio
l Guias que permitem que as caixas sejam empilhadas
l Pequena porta frontal que pode ser aberta mesmo
    estando empilhada

Caixa para reprodução ou transporte e alimento 
para répteis e anfíbios

l Ideal para armazenar alimentos vivos ou
   temporariamente em zona de quarentena
l Caixa robusta e prática com sistema de 
    ventilação nas laterais
l Abertura parcial para alimentação ou limpeza
l Também pode ser usado para transportar os
    répteis

240 mm 165 mm

10
5 

m
mCaixa de Reprodução Premium

Caixa de Reprodução p/répteis ou insetos S

Caixa de Reprodução p/répteis ou insetos XS

Caixa de Reprodução p/répteis ou insetos M

Caixa de Reprodução p/répteis ou insetos L

Dim: 24x16,5x10,5 cm
ref: RP875972

Dim: 19x12,5x7,5 cm
ref: RP875973

Dim: 6,8x6,8x4,5 cm
ref: RP875971

Dim: 26x17,5x11,5 cm
ref: RP875975

Dim: 32x22x15 cm
ref: RP875977

n Caixa pequena de Reprodução 
para répteis ou insetos XS
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Repti Explorer

Bandeja para Repti Explorer
(peça de substituição)

l Para uso interno ou externo
l Compacto, fácil de transportar
l Malha de nylon forte
l À prova de escapatórias
l Ótima ventilação

l Bandeja de plástico incluída
    (para o substrato)
l Várias aberturas
l Passagem de cabos integrada
l Fivela de nylon reforçada para
    pendurar

Repti Explorer S

Bandeja para Repti 
Explorer S

Bandeja para Repti 
Explorer M

Bandeja para Repti 
Explorer L

Repti Explorer M

Repti Explorer L

(32x46cm) ref: RP876110

(32x5cm)
ref: RP876109

(46x5cm)
ref: RP876111

(62x5cm)
ref: RP876113

(46x62cm) ref: RP876112

(62x92cm) ref: RP876114

Gaiolas Terrários

« Para banhos de sol, ou para um passeio 
na natureza, desenrola-se em
3 segundos! »
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Gaiolas Terrários

n

n

Naturarium

Bandeja para
Naturarium
Partes separadas
(acessórios já incluidos)

l Montagem rápida e fácil
   (5 a 10 minutos)
l Para uso interno e externo
l Malha de nylon forte
l Ótima ventilação
l À prova de escapatórias

O sistema de zíper permite abrir todo 
ou parte do viveiro Naturarium. Uma 
pequena porta foi adicionada à frente 
para que um braço possa ser colocado 
para alimentar, remover excrementos 
ou pegar no animal sem que ele possa 
escapar. Naturarium é utilizado por mui-
tos criadores ou atacadistas, pois é um 
viveiro prático e versátil em ambientes 
internos ou externos.

No interior
Naturarium é perfeitamente adequado 
para interiores para abrigar répteis que 
requerem boa ventilação. É o caso 
dos camaleões e de muitos lagartos e 
cobras. Naturarium também é ade-
quado para a criação de bichos-pau 
e borboletas. Passagem de cabos inte-
grada: uma janelinha na parte superior 
e um mosquetão permitem instalar um 
porta-lâmpadas e passar o cabo, sem 
que nenhum animal possa escapar.
Pode facilmente difundir UVB (lâmpa-
das Megasun, Ultrasun) no Naturarium. 
Uma bandeja de plástico incluída 
permitirá adicionar substrato sem que 
atravesse o nylon.

No exterior
Ao pendurar o Naturarium debai-
xo de uma árvore num lindo dia 
de sol, irá permitir que os répteis 
aproveitem ao máximo os raios 
ultravioleta do sol, mas também 
absorvem a natureza que os 
rodeia.

« O Naturarium é um
biotério de tela metálica 
disponível em três
tamanhos, de fácil
instalação. A montagem 
leva apenas alguns
minutos. »

l Bandeja de plástico incluída
    (para o substrato)
l Várias aberturas
l Passagem de cabos integrada
l Fivela de nylon reforçada para
    pendurar

Naturarium S

Naturarium M

Naturarium L

(45x45x75cm)
ref: RP876116

(75x45x75cm)
ref: RP876118

(75x45x120cm)
ref: RP876120

S (45x45x8cm) M (75x45x8cm) L (75x45x8cm)
ref: RP876115 ref: RP876117 ref: RP876119
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Turtle Stones

Turtle Island

l Pedras Arredondadas
l Cria um leito de rio com aparência natural
l Fácil de limpar

Répteis-Planet Turtle Stones é composto de pequenas e lisas pedras de 
riachos das montanhas, arredondadas ao longo do tempo. Essas pedras lisas 
não machucam as tartarugas que vivem nas profundezas ou escavam para 
se alimentar. As diferentes cores e padrões de pedra reproduzem um leito 
natural de rio. Reptiles-Planet Turtle Stones podem ser facilmente limpas e 
re-utilizadas imersendo-as numa solução desinfectante num grande balde, 
durante 15 minutos, seguida por uma lavagem com água até que a água 
saia limpa.

l Ilha flutuante para tartarugas aquáticas
l Perfeita para a exposição UV e infravermelha.
l Adapta-se ao nível de água
l Três tamanhos disponíveis
l Pode ser usado para tritões e rãs
l A Ilha fica solidamente fixada à parede com ventosas

« Mistura de Cores
  Naturais »

AQUA-TERRARIOS
ACESSORIOS PARA TARTARUGAS AQUATICAS

Substratos para Tartarugas Aquáticas

Acessórios

Turtle Stones

Turtle Island S Turtle Island M Turtle Island L

4,5Kg
ref: RP875841

17x12,5x2,3 cm
ref: RP876121

21x16x3,6 cm
ref: RP876122

38x19x4,2 cm
ref: RP876124
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140 mm
60 mm

65 mm

62 mm

150 mm

34 mm

125 mm

n

n

Ilha Basking 
com filtro

Ilha Basking

Ilha para tartarugas
com filtro

O sistema de filtração 
transforma instantane-
amente um aqua-ter-
rário em um ambiente 
ideal para tartarugas 
semi-aquáticas com 
uma área seca e per-
feita para se aquecer.

Ilha Basking com filtro
ref: RP877767

Ilha Basking M 153x110x65 mm

Ilha Basking L 193x160x89 mm

ref: RP877770

ref: RP877768
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nTerrapin Tanque

Repti lamp Holder

Tortoise 
clamp lamp

Tanque de plástico

Sistema de suspensão 
ajustável para tartarugas

Suporte de lâmpada com pinça 
e casquilho de porcelana E27

Repti Lamp Holder permite pendurar um suporte de 
lâmpadas do tipo Reptidome para distribuir os raios
ultravioleta às tartarugas em terrários abertos.
Também pode ser usado para distribuir UV com
segurança em terrários fechados.

O suporte de lâmpada Tortoise Clamp Lamp foi pro-
jetada para iluminar terrários abertos para tartarugas. 
Não é um suporte para lâmpada de aquário. Super-
fície quente; evitar o contacto durante a manuten-
ção. Não usar este aparelho para nenhum propósito 
diferente daquele para o qual foi projetado.

Orifícios para ventilação 
ou passagem de
cabos ou
instalação de
iluminação.

Sistema de
bloqueio

Terrapin Tanque 60x40x17 cm

Terrapin Tanque 60x40x17 cm

Tanque de Plástico 60x36x20 cm

Repti Lamp Holder Tortoise Clamp Lamp

recipiente para tartaruga c/ tampa
ref: RP877766

recipiente para tartaruga s/ tampa
ref: RP877764

ref: RP876129

ref: RP870842 ref: RP870843
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Acessórios

n

n

n

Aquatic Turtle Heater

Vivarium Pump

Repti Filter

Aquecimento para tartarugas aquáticas

« Bomba Submersível
versátil para terrários e 

aqua-terrários »

« Filtro Submersível versátil para 
terrários e aqua-terrários »

Uma espessa capa de plástico que
protege o termostato, pois as tartarugas 

geralmente deixam cair as pedras.

O termostato Aquatic Turtle Heater da Reptiles-Planet para 
tartarugas aquáticas e para a maioria dos outros répteis e
anfíbios aquáticos mantém a temperatura ideal da água. 
Inclui suporte de montagem com duas grandes ventosas para 
fácil instalação em qualquer habitat aquático.

Disponível em duas potências dependendo do tamanho do 
aqua-terrário das tartarugas.
l Aquatic Heater 25 W: máx 40L
l Aquatic Heater 50 W: máx 70L

l Para Anfíbios e Tartarugas Aquáticas
l Cria uma cascata no terrário tropical
l Fácil de conectar a um tubo de elevação de água

Aquatic Turtle Heater 25W

Vivarium Pump 4W 280L/H

Repti Filter 480 L/H

Aquatic Turtle Heater 50W

ref: RP870180

Dim: 4,2x3x4,6 cm
ref: RP870578

ref: RP870579

ref: RP870182
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n Repti Filter XL 1800L/H 25W

Para anfíbios e tartarugas aquáticas

Filtro poderoso com uma taxa 
de fluxo ajustável que pode filtrar 
eficazmente um aqua-terrário 
para tartarugas aquáticas de 60 a 
120 cm. Também adequado para 
criar uma cascata em um terrário 
tropical.

Repti Filter XL

Massa Filtrante 
Espuma

Massa Filtrante 
Espuma

1800 L/H
ref: RP870581

1800 L/H
ref: RP870580

480 L/H
ref: RP870582
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Lâmpadas de Energia ecológica

ILUMINACAO COM UVA - UVB
´

~

n

n

Profesional UVB meter

Mega Sun 2.0
(baixa radiação UVB)

É recomendável verificar regularmente a 
emissão UVB real das lâmpadas dos répteis, 
pois o UVB tende a diminuir após 6 meses.

As lâmpadas Mega Sun 2.0 emi-
tem uma pequena quantidade de 
luz UVB (por exemplo, 20 μW/ cm² 
a uma distância de 30 cm). São 
designadas para os animais que ne-
cessitam de pouquissima luz, como 
anfíbios, serpentes e todos os ani-
mais noturnos (incluindo lagartixas 
noturnas). Estas lâmpadas emitem 
uma luz bonita (6700 K-CRI : 98), e às 
vezes são usados com uma lâmpa-
da Mega Sun 10,0. A luz UVA traz o 
bem-estar fisiológico aos animais e 
diminui os níveis de « stress », o que 
facilita a alimentação e reprodu-
ção. As lâmpadas Mega Sun, são 
uma vantagem real na reprodução 
de serpentes e o gecko noturno. 
Designadas para cobras, anfíbios
e invertebrados, incluindo
pítons (Python Regius, Morelia

Viridis, Python molurus, Python 
curtus), cobras do milho (Pan-
therophis guttatus), jibóias (Boas 
constrictor, Eryx, caninus corallus), 
Lampropeltis Triangulum, Lampro-
peltis getulus, rãs arbóreas (Litoria 
caerula), sapos cornudos de 
Cranwell (Ceratophrys cranwelli), 
rãs arbóreas americanos verdes 
(Hyla cinerea), Dendrobates, 
lagartixas noturnas (Eublepharis, 
Rhacodactylus, Gecko Tokay, 
gecko auratus) e tarântulas.

As lâmpadas estão disponíveis em 
duas potências diferentes

Profesional UVB meter

2.0 - 13W

2.0 - 26W

ref: RP870457

ref: RP870571

ref: RP870570

« Ideal para animais que requerem pouco 
UVB, como anfíbios, serpentes e todos os 
animais noturnos »

Mega Sun 2.0 13 W
Distância (cm)

10 10125 148

20 2032 38

30 3018 20

40 409 10

Distância (cm)UVB (μW/cm2) UVB (μW/cm2)

Mega Sun 2.0 26 W

« Dados não contratuais, fornecidos somente 
para fins informativos. »
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Mega Sun 5.0
(radiação UVB média)

Mega Sun 10.0
(radiação UVB forte)

As lâmpadas Mega-Sun 5,0 da Reptiles 
Planet emitem uma radiação UVB de média 
intensidade (por exemplo, 26 μW/cm² a uma 
distância de 30 cm para uma lâmpada de 
26W) e de radiação UVA estandart (75 μW/
cm² a uma distância de 30 cm). Estas lâmpa-
das são destinadas para lagartos e tartaru-
gas que vivem sob o dossel da floresta, onde 
a luz solar é filtrada pelas árvores. As serpen-
tes não requerem este tipo de iluminação, 
porque as suas presas contêm toda a vitami-
na D que necessitam (no fígado).
A luz UVA traz o bem-estar fisiológico aos 
animais e diminui os níveis de « stress », o que 
facilita a alimentação e reprodução. A luz 
UVA também permite aos

As lâmpadas Mega-Sun10,0 da Reptiles 
Planet emitem uma radiação UVB de alta 
intensidade (por exemplo, 40 μW/cm² a uma 
distância de 30 cm para uma lâmpada de 
26 W) e de radiação UVA estandarte (75 μW/
cm² a uma distância de 30 cm). Estas 
lâmpadas são designados para lagartos e 
tartarugas que vivem nos desertos e regiões 
tropicais secas (savanas). No deserto e em 
espaços abertos, os répteis recebem UVBs 
não filtrados do sol (sem filtração dossel).
Os UBVs emitidos pelas lâmpadas Mega Sun 
10,0 ajudam os répteis sintetizar a pró-vita-
mina D3. A luz UVA traz bem-estar fisiológico 
aos animais e diminui os níveis de « stress », o 
que facilita a alimentação e reprodução.

animais uma visão melhor e, portanto, 
menos « stress ». Concebido para lagar-
tos e tartarugas, incluindo iguanas ver-
des (Iguana iguana), dragões de água 
chineses (physignathus cocincinus), 
tartarugas aquáticas (Pelusios, OCADIA, 
Rhynoclemys Pulcherima, Kinosternum, 
etc.), camaleões (Chamaeleo Calyp-
tratus, pardalis de Furcifer, etc ...) , anolis 
(Anolis carolinensis, equestris, roquet), 
lagartixas diurnas (Phelsuma madagas-
cariensis, M. laticauda, M. Lineata, M. 
Dubia), lagartos de cauda longa (Taky-
dromus sexlineatus), etc.

A luz UVA também permite aos animais 
uma visão melhor e, portanto, menos 
« stress ». Concebido para lagartos e 
tartarugas que vivem em áreas secas, 
incluindo os dragões barbudos ce (Po-
gona), lagartos de colarinho (Crota-
phytus, Gambelia), lagartos espinhosos 
(Sceloporus), monitores da savana (Va-
ranus exanthematicus), lagartos cornudo 
(Phrynosoma), lagartos rabo-de-espinhos 
(uromastyx), lagartos de cauda enca-
racolada (Leiocephalus) , tartarugas 
(Geochelone Pardalis e Sulcata, Testudo 
horsfieldii, hermanii e graeca), etc.

As lâmpadas estão disponíveis em duas 
potências diferentes

As lâmpadas estão disponíveis em duas 
potências diferentes

5.0 - 13W

10.0 - 13W

5.0 - 26W

10.0 - 26W

ref: RP890583

ref: RP890584

ref: RP870572

ref: RP870575

« Concebido para largatos e tartarugas
que vivem no chão da floresta tropical »

« Concebido para largatos e tartarugas que 
vivem no deserto ou regiões tropicais secas »

Mega Sun 5.0 13 W
Distância 

(cm)
Distância 

(cm)
UVB

(μW/cm2)
UVB

(μW/cm2)

Mega Sun 5.0 26 W

10 10130 185

20 2052 57

30 3025 26

40 4014 12

Mega Sun 10.0 13 W
Distância 

(cm)
Distância 

(cm)
UVB

(μW/cm2)
UVB

(μW/cm2)

Mega Sun 10.0 26 W

10 10140 235

20 2074 93

30 3038 40

40 4020 23
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POR QUE ESCOLhER UMA LAMPAdA ULTRASUN
EM VEz dE UMA MEGA SUN?

^

Para « aquecer e iluminar » ao mesmo tempo.
As lâmpadas Ultrasun fornecem os animais de estima-
ção com as UVBs que precisam e mantem-os quentes, 
graças as grandes emissões de infravermelhos durante o 
dia. Isso cria um ponto quente real no terrário. A maioria 
dos répteis precisam de uma variação na temperatura 
para sobreviver. Isso significa que eles gostam de ser 
expostos ao calor forte durante um certo tempo, arma-
zenam o calor, e depois escondem-se numa zona mais 
fria. Esse comportamento é chamado termorregulação.
NB: Para isso acontecer, será necessário instalar uma 
lâmpada de aquecimento cerâmica para a noite.

Mesmo que uma marca concorrente afirme que as 
emissões UVB maior do que 270 μW/cm² são prejudi-
ciais para os répteis, isto simplesmente não é verda-
de. As nossas medidas, tomadas na África, mostram 
que, no deserto, as emissões UVB atingem 1300-1500 
μW/cm² durante o dia. Também tomamos medidas 
em Toulouse (França) ao meio-dia em Agosto, e foi 
obtido um valor de 525 μW/cm² . No Togo, na flores-
ta, valores de 700-800 mW / cm² são comuns. É claro, 
que os animais não passam o dia inteiro expostos 
aos UVBs do sol; eles escondem-se quando tiverem o 
suficiente. Em cativeiro, é importante para que sejam 
capazes de escolher a duração da sua exposição e 
de terem acesso a UVBs reais. Na prática, isso signifi-
ca que terá de proporcionar ramos e folhas para as 
espécies arborícolas, como dragões de água e es-
conderijos no chão para espécies do deserto, como 
os dragões barbudos.

Porque a distância entre a lâmpada e o animal impõe a 
escolha de uma lâmpada potente.
A percentagem de UVB de uma lâmpada Mega Sun 5.0 
ou 10.0 a uma distância maior que 30 cm é baixa para 
os lagartos ou tartarugas naturais de regiões desérticas. 
Os UVBs emitidos pelas lâmpadas Ultrasun continuem 
intensos em distâncias superiores a 50 cm. As lâmpadas 
Ultrasun emitem 30 μW/cm² (80 W) ou 45 μW/cm² (100W), 
a uma distância de 50 cm. Para resumir, se a distancia 
interior de cima a baixo do seu viveiro for grande, esco-
lher uma lâmpada de vapor de mercúrio Ultrasun.

Porque deseja instalar a lâmpada fora do viveiro, per-
dendo, assim, 50% dos UVBs.
É importante não negligenciar esse aspecto que é 
muitas vezes esquecido na escolha de uma lâmpada 
ou um tubo fluorescente. As emissões de 1 a 15 μW/
cm² são muito baixos e só são aceitáveis para serpentes 
ou sapos. Como resultado, com a perda UVB devido a 
parede do viveiro, você deve escolher uma lâmpada 
potente como um Ultrasun ou uma lâmpada Dreamlite.

« Ultrasun: poder controlado »

« Muitas vezes, uma Mega Sun é 
suficiente para as nossas tartarugas 
de Hermann. »
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As lâmpadas Ultrasun são concebi-
dos para lagartos e tartarugas de 
regiões tropicais ou do deserto.

l A emissão equilibrada de 
UVBs promove o crescimento da 
estrutura sólida (escamas, garras, 
carapaça).

l Previne a degeneração metabó-
lica óssea

Os raios de UVB emitidos pela sua 
lâmpada Ultrasun ajudam os seus 
répteis sintetizar a pró-vitamina D3 
(que promove a absorção ótima 
de cálcio).

Os UVAs trazem um bem-estar 
fisiológico aos animais, limitando os 
níveis de stress.

l Pode ser instalado na parte supe-
rior da gaiola de crivo.

l A instalação é simplificada gra-
ças ao autobalastro das lâmpa-
das: podem ser conectadas a um 
casquilho cerâmico E27 normal. 
Não há necessidade de um balas-
tro separado.

NB: É preciso criar as condições 
para que os répteis possam subir 
para alturas diferentes, o que lhes 
permite encontrar os UVs e o calor 
de que necessitam.

Ler os estudos e as distâncias 
aconselhados especificamente 
para o seu animal de estimação e 
o seu terrário (por exemplo, para 
saber onde colocar a lâmpada) 
em www.reptilesplanet.com. Estas 
lâmpadas foram inicialmente 
concebidos para iguanas, porque 
as emissões da maioria dos tubos 
fluorescentes não chegavam para 
baixo o suficiente em terrários ar-
bóreas grandes. Nós agora usá-las 
com sucesso para dragões barbu-
dos, dragões de água, camaleões, 
anolis, tartaruga-de-esporas-africa-
na e tartarugas leopardo, etc.

« Uma das melhores lâmpadas no mercado com UVBs potentes »

Lâmpadas de Vapor de Mercúrio

n Ultrasun (lâmpada de vapor de Mercúrio UVA-UVB)

Ultrasun 70 (70w) Ultrasun 80 (80w) Ultrasun 100 (100w) Ultrasun 160 (160w)
ref: RP870459 ref: RP870461 ref: RP870463 ref: RP870470

UVB 20cm (μW/cm²)

Ultrasun 70W

Ultrasun 80W

Ultrasun 100W

Ultrasun 160W

UVB 30cm (μW/cm²) UVB 40cm (μW/cm²)

75 52 26

150 70 45
132 100 65

590 250 140
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Tubos Fluorescentes

n

n

Terra Sunlight T8 - 5.0 (radiação UVB média)

Terra Sunlight T8 - 10.0 (radiação UVB forte)

(UVB µW/cm²)

(UVB µW/cm²)

 

 

 

Ref Nome

Terra Sunlight T8 5.0 15W / 45 cmRP875974

RP875976

RP875978

Terra Sunlight T8 5.0 18W / 60 cm

Terra Sunlight T8 5.0 30W / 90 cm

20 cm 40 cm30 cm 50 cm

84 2342 10
85 2545 10

87 2747 13

 

 

 

Ref Nome

Terra Sunlight T8 10.0 15W / 45 cmRP870600

RP870605

RP870610

Terra Sunlight T8 10.0 18W / 60 cm

Terra Sunlight T8 10.0 30W / 90 cm

20 cm 40 cm30 cm 50 cm

105 2865 20
115 2873 20

125 3478 21

« Concebido para
lagartos e tartarugas que vivem
no chão da floresta tropical. »

« Concebido para
lagartos e tartarugas que vivem
em desertos ou regiões tropicais secas. »

30W / 90 cm

30W / 90 cm

18W / 60 cm

18W / 60 cm

15W / 45 cm

15W / 45 cm

ref: RP875978

ref: RP870610

ref: RP875976

ref: RP870605

ref: RP875974

ref: RP870600

As Lâmpadas de tubos fluorescentes 
Terra Sunlight 5,0 Reptiles-Planet
emitem radiação UVB de uma intensi-
dade média (por exemplo, 45 μW/cm² 
a uma distância de 30 cm) e de radia-
ção UVA normal (75 μW/cm² a uma 
distância de 30 cm). Estas lâmpadas 
são concebidas para lagartos e tarta-
rugas que vivem no chão da floresta, 
onde a luz solar é filtrada pelas árvores. 
As serpentes não requerem este tipo

Os tubos fluorescentes Terra Sunlight 
10,0 Reptiles-Planet emitem uma radia-
ção UVB de uma intensidade alta (por 
exemplo, 75 μW/cm² a uma distância 
de 30 cm para uma lâmpada de 26 
W) e de radiação UVA standarte (75 
μW/cm² a uma distância de 30 cm). 
Estas lâmpadas são concebidas para 
lagartos e tartarugas que vivem nos 
desertos e regiões tropicais secas. Em 
desertos e em em espaços abertos os

de iluminação, porque as suas presas 
contêm toda a vitamina D que 
necessitam (no fígado). A luz UVA traz 
o bem-estar fisiológico aos animais e 
diminui os níveis de « stress », o que faci-
lita a alimentação e a reprodução. A 
luz UVA também permite aos animais 
uma visão melhor, portanto, menos 
« stress ». Concebido para lagartos e 
tartarugas, incluindo iguanas verdes 
(Iguana iguana), dragões de

répteis recebem UVBs não filtrados do 
sol (sem proteção). Os UBVs emitidos 
pela lâmpada Terra Sunlight 10,0 
ajudam os répteis a sintetizar a pró-
vitamina D3. A luz UVA traz o bem-es-
tar fisiológico aos animais e diminui 
os níveis de « stress », o que facilita a 
alimentação e reprodução. A luz UVA 
também permite aos animais uma vi-
são melhor e, portanto, menos stresse. 
Foram concebido para lagartos e

água chineses (physignathus cocin-
cinus), tartarugas aquáticas (Pelusios, 
Ocadia, Rhynoclemys Pulcherima, 
Kinosternum, etc.), camaleões 
(Chamaeleo Calyptratus, pardalis de 
Furcifer, etc ...) , anolis (Anolis caroli-
nensis, equestris, roquet), lagartixas 
diurnas (Phelsuma madagascariensis, 
M. laticauda, M. Lineata, M. Dubia), 
lagartos de cauda longa (Takydromus 
sexlineatus), etc.

tartarugas  que vivem em zonas secas, 
incluindo dragões barbudos (Pogona), 
lagartos de colarinho (Crotaphytus, 
Gambelia), lagartos espinhosos 
(Sceloporus), monitores de savana 
(Varanus exanthematicus), lagartos 
cornudo (Phrynosoma), lagartos rabo-
de-espinhos (uromastyx), lagartos de 
cauda encaracolada (Leiocephalus), 
tartarugas e Sulcata, Testudo horsfieldii, 
hermanii e graeca), etc.
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Tubos Fluorescentes UVA-UVB

n

Finalmente o 8W

Tubos Snake & Frog Sun 2.0

« Para atender às necessidades de pequenos terrários, 
criamos uma linha completa de lâmpadas fluorescentes 

T5 com potência de 8W, muito compactas (30cm)»

O que poderia ser mais discreto do que um tubo de 
16mm de diâmetro e 3 cm de espessura?
O tubo de 8W com 30 cm de comprimento é facilmen-
te fixado no interior de pequenos terrários, como por 
exemplo,

2.0?
Os tubos 2.0 distribuem pouco UVB, para não interferir em espécies que não
sintetizam cálcio pela pele.
Por outro lado, esses tubos possuem uma taxa equivalente de UVA para estimular 
o comportamento dos répteis e anfíbios em cativeiro (como a vontade de se 
alimentar, reproduzir, etc)

os terrários Elegance, nos tamanhos 45x30x30 ou 
45x45x60, adequados para jovens camaleões, Pogona, 
cobra-do-milho, lagartixas e tartarugas terrestres, etc...

T5 2.0 Snake Frog Sun 8W

T5 2.0 Snake Frog Sun 24W

T5 2.0 Snake Frog Sun 39W

L: 29cm  Diâmetro: 16mm
ref: RP870590

L: 58cm  Diâmetro: 16mm
ref: RP870592

L: 88cm  Diâmetro: 16mm
ref: RP870594
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n

n

T5 Tropical Sunlight 6.0
(radiação UVB baixa)

T5 Tropical Sunlight 12.0
(radiação UVB forte)

8W / 29 cm

8W / 29 cm

24W / 56 cm

24W / 57 cm

39W / 86 cm

39W / 87 cm

ref: RP870596

ref: RP870598

ref: RP870599

ref: RP870618

ref: RP870603

ref: RP870619

Os tubos fluorescentes de luz solar 
Reptiles-Planet Sunlight 6.0 emitem 
uma radiação UVB de intensidade 
média (por exemplo, 31 μW/cm² a 
uma distância de 30 cm) e de ra-
diação UVA padrão (75 μW/cm² a
uma distância de 30 cm). Estas 
lâmpadas são concebidas para la-
gartos e tartarugas que vivem sob 
o dossel da floresta, a luz solar é 
filtrada pelas árvores. As serpentes 
não requerem este tipo de ilumina-
ção, porque as suas presas contêm 
toda a Vitamina D que precisam

Os tubos fluorescentes T5 Desert 
Sunlight 12,0 da Reptiles-Planet 
emitem uma radiação UVB de 
intensidade alta (por exemplo, 43 
μW/cm² a uma distância de 30 
cm para uma lâmpada de 26W) 
e uma radiação UVA standarte 
(75μW/cm² a uma distância de
30 cm). Estas lâmpadas são con-
cebidas para lagartos e tartarugas 
que vivem nos desertos e regiões 
tropicais secas (savanas). No de-
serto e em zonas abertas, os répteis 
recebem raios UVBs não filtrados 
do sol (sem proteção). 

(no fígado). A luz UVA traz o bem-
-estar fisiológico aos animais e dimi-
nui os níveis de « stress », facilitam a 
alimentação e a reprodução. A luz 
UVA também permite uma visão 
melhor aos animais e, portanto, 
têm menos « stress ».

Destinado a:
lagartos e tartarugas incluindo 
iguanas verdes, dragões de água 
chinês (Physignathus cocincinus), 
tartarugas aquáticas (Pelusios, 
Ocadia, Rhynoclemys Pulcherima,

Os UBVs emitidos pela T5 Desert 
Sunlight 12,0 ajudam os répteis 
sintetizar a pró-vitamina D3. A luz 
UVA traz o bem-estar fisiológico aos 
animais e diminui os níveis de stres-
se, o que facilita a alimentação e 
reprodução. A luz UVA também 
permite aos animais uma visão me-
lhor e, portanto, menos « stress ».

Destinado a:
lagartos e tartarugas que vivem 
em zonas secas, incluindo dragões 
barbudos (Pogona), lagartos de 
colarinho

Kinosternum, etc.), camaleões 
(Chamaeleo Calyptratus, pardalis 
de Furcifer, etc ...) , anolis (Anolis 
carolinensis, equestris, roquet), Ge-
ckos diurnos (Phelsuma madagas-
cariensis, M. Laticauda, M. Lineata, 
M. Dubia), lagartos de cauda 
comprida (Takydromus sexlineatus), 
etc.

O tubo T5 Tropical Sunlight 6.0 pode 
ser usado com suportes de luz, tais 
como, Repti-Ballast T5 e reflector 
para luz T5 Light Luminaire.

(Crotaphytus, Gambelia), lagartos 
espinhosos (Sceloporus), monitores 
de savana (Varanus exanthema-
ticus), lagartos cornudos (Phryno-
soma), lagartos rabo-de-espinhos 
(uromastyx), lagartos de cauda 
encaracolada (Leiocephalus), 
tartarugas (Geochelone Pardalis e 
Sulcata, Testudo horsfieldii, herma-
nii e graeca), etc.

O tubo T5 Desert Sunlight 12.0 pode 
ser usado com os reflectores, tais 
como, Repti-Ballast T5 e reflector 
para luz T5 Light Luminaire.

4 701523 514260

4 701523 514277
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n

Repti Ballast T5

Repti Ballast T8

24W 39W 54W

15 - 40 W
ref: RP875719 ref: RP875721 ref: RP875723

ref: RP875720

O modelo para tubos fluorescentes T5 adaptado 
para qualquer marca com as seguintes potências: 
24, 39 e 54W. Com pontas de vedagem à prova 
de água (modelos concebidos para terrários, e 
não para aquários).

TUDO EM UM: Modelo único para tubos de todas as 
potências. Este balastro ajusta-se automáticamente 
consuante a potência do tubo fluorescente, inde-
pendentemente da sua potência (entre 15 e 40 W).

Com pontas de vedagem à prova de água (modelos 
concebidos para terrários, e não para aquários).

3 Potências:

Balastro para Tubos Fluorescentes

T5 T8« 3 potências,
    3 reatores »

« Um único balastro para
  todas as potências »

« Um balastro elétrico compacto 
concebido especificamente para 
terrários. Instale um tubo fluorescente 
na parte superior do terrário em
poucos minutos! »
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n Reflector compacto com tubos incluídos

UV extraordinário:
As barras de luz são equipadas 
com os tubos T5 mais recentes da 
marca. Potência e estabilidade 
são essenciais (relatórios de teste 
produzidos por órgãos indepen-
dentes estão disponíveis mediante 
solicitação).

8 modelos para as necessidades 
dos lagartos e das tartarugas:
A barra de luz está disponível em 
tubos 6.0 ou 12.0, com opção de 
um ou dois tubos. Por quê ? Em pri-
meiro lugar, porque é uma solução 
eficaz para duplicar o nível de UVB 
em toda a superfície do terrário

Embora seja possível colocar a 
barra nas grades do terrário nós 
projetamos esta linha para distribuir 
UV real para os animais. Para isso, é 
imprescindível fixar a barra dentro 
do terrário. Quando o sistema de 
iluminação é colocado na grade 
do terrário, há uma perda de 50 
a 80% de UVB para os animais. Em 
seguida, escolher um modelo po-
deroso (12.0). As barras Compact 
Luminaire são fornecidas com um 
sistema de fixação que permite a 
sua fixação em poucos minutos em 
todos os terrários Elegance.

« Tubos T5 incluídos »

Espessura 3cm!

T5 Compact Luminaire 24W 6.0

T5 Compact Luminaire 24W 12.0

T5 Compact Luminaire 24W 6.0

T5 Compact Luminaire 24W 6.0

Único 58cm (1 tubo incluído)
ref: RP870872

Único 58cm (1 tubo incluído)
ref: RP870874

Duplo 58cm (2 tubos incluídos)
ref: RP870876

Duplo 58cm (2 tubos incluídos)
ref: RP870878
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T5 Compact Luminaire 8W

T5 Compact Luminaire 24W

T5 Compact Luminaire 39W

Repti UVA 
Neodyminium 
Daylight 50W

Repti UVA 
Neodyminium 
Daylight 75W

Repti UVA 
Neodyminium 
Daylight 100W

30cm para um tubo (tubo não incluído)
ref: RP870900

58cm para um tubo (tubo não incluído)
ref: RP870905

88cm para um tubo (tubo não incluído)
ref: RP870910

ref: RP870452 ref: RP870453 ref: RP870454

Balastro compacto sem tubo

Repti UVA

« Os Ganchos que 
se movem na barra 
também permitem
o uso em caixas
abertas, como as
das tartarugas. »

« O espectro é ideal para a 
fotossíntese das plantas e os 
raios contribuem para o bem-
-estar fisiológico dos répteis. »

Fixar no interior

Barra para 1 tubo:
A gama ficou completa com a chegada das barras
vendidas sem os tubos (destinadas a um único tubo T5).

A barra Ultra Compact 8W recebe os novos tubos T5 da 
marca: 2.0, 6.0 ou 12.0.

• TAMANHOS •
3

Instalação no exterior

l Lâmpada de espectro 
amplo reproduzindo luz do 
dia para os viveiros

l Cria um ponto quente 
para termorregulação

l Aumenta a temperatura 
ambiente no viveiro

l Estimula a reprodução
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ILUMINACAO SEM UVB
´

~

n

n

n

Neo Day Halogen

Led Strip

Mini Lamp

l Refletor em alumínio especial que
    concentra o calor e a luz.

l Perfeito para criar pontos quentes

l Pode ser controlado com um termostato.

Vantagens:
l Mais calor e luz

l Baixo consumo de energia

l Vida útil prolongada

l Pequeno viveiro ideal para cobras, anfíbios
    e invertebrados

l Totalmente impermeável

l Luz branca, baixo consumo (LED)

l Pronto a usar, fixação em 2 segundos graças 
às ventosas ou à dupla face fornecidas.

l Ideal para Cobras, anfíbios e
    invertebrados

l Completamente à prova
    d’água e compacto

l Baixo consumo (LED)

l Pronto a usar, fixação em 2
    segundos graças às ventosas ou
    à dupla face fornecidas.

l Dois modelos, lâmpada branca
    para o dia, lâmpada azul para
    a noite (imitação do luar)

35W

Led Strip
(Branco)

Mini Lamp White Mini Lamp Blue

Led Strip
(Multicor)

50W

75W

100W

ref: RP875952

ref: RP875963

ref: RP875959 ref: RP875961

ref: RP875962

ref: RP875954

ref: RP875956

ref: RP875958

« Ilumine facilmente as cobras 
e os anfíbios »

« Observe-os ao luar,
sem perturbá-los »
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SUPORTES PARA LAMPAdAS
^

Suportes para Lâmpadas  • 05

Suporte para Lâmpada (casquilho cerâmico)

n

n

n

Repti
Socket

Lamp Protector

l Casquilho em cerâmica com cabo eléctrico e interruptor

l Pode ser usado com lâmpadas, focos, lâmpadas em
    cerâmica ou lâmpadas UV (incluindo as lâmpadas Dreamlite,
    UltraSun e Mega Sun) com casquilho E27.

l Potência máxima: 200 W.

l Instalação rápida e simples.

l Grade de metal muito fina que
   protege o animal das queimaduras
   de uma lâmpada de calor.

l Abertura fácil com mola.

l Dimensões: 16 x 22 cm

Repti Socket

Repti Socket Pro

Lamp Protector

ref: RP876106

ref: RP876107

ref: RP870841

Repti Socket Pro

« Modelo equipado com 
um suporte articulado 
que permite ajustar o 

ângulo »
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Projetado especificamente para ser instalado dentro 
de terrários Elegance. Os parafusos fornecidos
permitem a instalação em minutos sem fazer furos na 
grade.

Elégance Socket 200W

« Um pequeno produto com 
ótimos recursos! »

Elegance Socket
Suporte de lâmpada
ref: RP876108

Totalmente articulada
para inclinar a lâmpada

Fio com interruptor

Dois orifícios para proteger 
a lâmpada de
superaquecimento

A cúpula cobre, mas nao 
cobra a lâmpada para 
protegê-la, o calor é 
evacuado

Sistema de suspensão
na grade do
terrário Elegance

Casquilho de cerâmica 
para poder colocar todas 
as lâmpadas até 200W

Suporta lâmpadas grandes: 
Ultrasun 160W, Infra Red 
Plus 150W, ou Terra Ceramic 
200W (casquilho E27)
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Suporte de lâmpada compacto
(ou energeticamente eficiente)
O Megasun Canopy foi projetado para acomodar as 
lâmpadas compactas UVA-UVB Mega Sun 13 e 26 W, 
bem como a maioria das lâmpadas E27 energetica-
mente eficientes do mercado.

Discreto, megasun no terrário Elegance
Dentro de um terrário Elegance graças aos parafusos 
incluídos (não há necessidade de fazer furos!)

Mega Sun
O Megasun Canopy pode ser 
usado com todas as lâmpadas 
da linha Mega Sun.

Megasun Canopy
ref: RP870844

n Megasun Canopy

O Canopy Megasun com a gama 
Aqua terra
Suporte de montagem
para Aqua-Terra ou
terrário aberto para
tartarugas.
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Twindome 14

Twindome 16

l 2 suportes em 1 (um para iluminação e outro para 
aquecimento).

l O candeeiro Twindome permite usar uma lâmpada 
Ultrasun 80/100W ou uma lâmpada de halogéneo, Neo 
Day Halogen 100W para iluminação e também uma 
lâmpada de infravermelhos em halogênio, Infrared 
Halogen 100W ou uma lâmpada de cerâmica, Terra 
Ceramic 100W para o aquecimento. Ideal para a linha 
Mega Sun.

l Inclui dois interruptores Ligar/Desligar que permite 
controlar o aquecimento e iluminação em separado.

l O suporte da lâmpada Twindome 16 foi criado para 
ser colocado ou suspenso acima dos viveiros

l Pode ser usado com lâmpadas com potência máxi-
ma de 200 watts (2 x 200 W).

l Dois porta-lâmpadas em um (um para iluminação e 
outro para aquecimento).

l O TwinDome permite operar uma lâmpada Ultrasun 
de 80 W ou um Halogen de 100 W para iluminação, 
mas também um Infrared Plus de 100 W ou um Terra 
Ceramic de 100 W para aquecimento.

l A regulação separada do aquecimento e da ilumi-
nação é possível graças aos dois cabos de alimenta-
ção.

Twindome 14

Twindome 16

(D14 x H16cm)
ref: RP890614

(D16 x H19cm)
ref: RP890615
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n Black Clamp Lamp

Black Clamp Lamp 14 Pode ser usada 
dentro ou fora do viveiro. Refletor 
interno branco mate preto. A pinça 
para pendurar nos ramos é removível. 
Máximo 100 W.

Diante da crescente demanda por lâmpadas Ultrasun, tivemos 

que criar um modelo capaz de acomodar os modelos de 80 e 

100 W sendo compacto. Portanto, trabalhamos nas formas e 

adicionamos ventilação para que as lâmpadas sejam protegidas 

do superaquecimento.

Novo modelo, maior e com orifícios de 
ventilação. Sem grade de proteção.

Black Clamp 14
Suporte de lâmpada com braçadeira
(D14 x Alt16cm) Máx. 100 W

Sem grade de proteção

ref: RP870845

 

 

Black Clamp 16
Suporte de lâmpada com braçadeira
(D14 x Alt16cm) Máx. 100 W

Sem grade de proteção

ref: RP870852

6 924795 741334

l Pode ser usado dentro ou fora do viveiro. A pinça para pendurar nos 
ramos é removível. Máx. 200 W. Sem grade de proteção. O suporte da 
lâmpada Black Clamp Lamp 16 foi projetado para acomodar lâmpa-
das Megasun de 26 W (ou qualquer lâmpada compacta de 26 W). 
Pode, portanto, ser colocado em cima do terrário, sem que a lâmpada 
encoste na grade do terrário. 

l Este modelo também suporta lâmpadas Ultrasun 70, 80 e 100 W, 
lâmpadas Terra Ceramic 150 W e todas as lâmpadas Neo Day. Embora 
suporte até 200 W, a largura não permite acomodar Ultrasun 160W.
Para lâmpadas de cerâmica, modelos de até 150 W podem ser usa-
dos. Aviso: este modelo é entregue com a braçadeira, mas sem grade 
protetora
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Black Clamp 18

Black Clamp 22

Grade de Proteção Grade de Proteção
Elégance Socket

Suporte de lâmpada com braçadeira
(D18 x Alt21cm) Máx. 200 W

Sem grade de proteção

ref: RP870852

Suporte de lâmpada com braçadeira
(D22 x Alt24,5cm) Máx. 200 W

Sem grade de proteção

ref: RP870852

para Black Clamp 14

(D14,6cm)

ref: RP870846

para Black Clamp 18

(D18,6cm)

ref: RP870854
ref: RP890616

l Pode ser usado dentro ou fora do viveiro. A pinça para pendurar nos ramos é removível. Máx. 200 W. Sem 
grade de proteção.

l O suporte da lâmpada Black Clamp Lamp 18 foi projetado para receber TODA a faixa do Reptile Planet 
com até 200 W de potência. O novo formato foi estudado para combinar compacidade e compatibilidade.

l Este modelo é entregue sem grade de proteção (opcional, veja abaixo).

l Pode ser usado dentro ou fora do viveiro. A pinça para pendurar nos ramos é removível. Máx. 200 W. Sem 
grade de proteção.

l O suporte da lâmpada Black Clamp Lamp 18 foi projetado para receber TODA a faixa do Reptile Planet 
com até 200 W de potência. O novo formato foi estudado para combinar compacidade e compatibilidade.

l Este modelo é entregue sem grade de proteção.

Elegance Socket permite 
adaptar ou fixar qual-
quer suporte de lâm-
pada “Clamp lamp” à 
grade superior de um 
terrário Elegance usando 
um sistema de parafuso 
adequado.

n nGrade de proteção Elégance Clamp
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Reptidome 14

Reptidome 22

Repti lamp Holder

(D14xH18.2cm)

Max 100 W

ref: RP870865

(D22xH24cm)

Max 200 W

ref: RP870870

ref: RP870842

Os suportes para lâmpadas Reptidome foram projetados para serem 
colocados no topo dos terrários de tela. Os pequenos ressaltos na parte 
inferior da cúpula têm duas funções: por um lado, evitam que a cúpula 
entre em contato direto com a grade do terrário (segurança em caso 
de sobreaquecimento) e, por outro lado, permitem a evacuação do 
calor da lâmpada. Normalmente é o superaquecimento que mata a 
lâmpada. Equipado com tomada de cerâmica. O gancho permite 
suspensão para, por exemplo, Repti Lamp Holder.

Repti Lamp Holder permite pendurar um suporte de 
lâmpadas do tipo Reptidome para distribuir os raios 
ultravioleta às tartarugas em terrários abertos. Também 
pode ser usado para distribuir UV com segurança em 
terrários fechados.

n

n

Reptidome

Repti Lamp Holder

« Sistema de suspensão ajustável 
para tartarugas. »
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Nebulizadores

Cool Fog

Membrana para Cool Fog

ref: RP871023

ref: RP871024

n

n

Cool Fog

Membrana para Cool Fog

« Aumenta a
humidade do terrário 

facilmente.»

l Compatibilidade com a Cachoeira
    Langevin

l Sensor de nível de água que protege
    o dispositivo em caso de falta de 
    água

l Fabricação de qualidade

l Cria uma atmosfera de névoa
    equatorial

l Pode ser colocado em uma fonte,
    uma bacia, uma xícara

l Promove o crescimento de plantas
    naturais

O grau de humidade do ar afeta 
a saúde dos animais. Dependendo 
da espécie, a humidade será mais 
ou menos alta: de muito baixa

Esta membrana de substituição encaixa perfeitamente 
no nebulizador Cool Fog. Com efeito, as peças de
substituição neste tipo de dispositivo são essenciais 
porque os nebulizadores estão em contacto constante 
com a água o que favorece a deterioração das peças 
(calcário). Usando água da torneira, uma membrana de 
névoa tem uma vida útil de aproximadamente 6 meses, 
por isso fornecemos peças de reposição com o melhor 
preço.

para espécies desérticas a muito 
alta para espécies tropicais. Além 
da disponibilidade permanente

de uma bacia de água, às vezes é 
essencial a pulverização diária ou 
o uso de pulverizadores.

NEBULIzACAO
~

´
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Repti Rainforest
ref: RP875794

n Repti Rainforest

« Nosso sistema é sempre o mais 
evolucionário do mercado

(melhorias contínuas) »

Mudanças e melhorias:
Remoção da antepara dos bicos que
obrigava o cliente a perfurar o seu terrário.

Substituição de bicos de plástico por bicos 
de latão. Adicionando um limite adicional.

Dois novos sistemas de fixação de bico 
incluídos:
l com as ventosas, nas paredes do terrário

l com os parafusos na grade superior do 
terrário (perfeito para terrários Elegance).

Conteúdo da caixa:

1 2

A floresta tropical Repti no terrário Elegance
Desenvolvemos dois sistemas de fixação para 
terrários de elegance:

l com ventosa para prender
    nas laterais (1)
l com parafusos para
    anexar diretamente
    à grade superior (2)
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n Repti Rainforest Pro

l Sistema de filtração mecânica e química.

l A bomba de diafragma de alta pressão
    de 24 volts mais silenciosa do mercado.

l Bocais com antepara, ajustáveis   em 3
    direções.

l Válvula T-tap para conectar uma bateria
    de viveiros.

l Mangueira preta de qualidade alimentar
    (para evitar o acúmulo de algas).

l Kit de conexão de rede doméstica,
    cortador de tubos, filtro

« Tudo está incluido »

As duas membranas de qualidade alimentar 
filtram a água para melhorar a saúde dos 
animais, que muitas vezes lambem as gotas 
de água. Isso também limita os vestígios de 
calcário nas paredes do terrário.

Repti Rainforest Pro
ref: RP875795
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Ultra Fog

Membrana de substituição para Ultra Fog

Para terrários grandes ou pequenos (fluxo ajustável).

l Aumenta a humidade do terrário até 100% (fluxo ajustável)

l Efeito visual espetacular

l Cria uma nuvem de névoa no terrário

l Gera orvalho matinal em terrários do deserto

A instalação é muito simples: o aparelho é colocado fora do 
terrário e o tubo ajustável permite-lhe enviar a névoa para o 
terrário. O tubo pode simplesmente ser direcionado para a 
grelha de ventilação conforme a névoa passa. Também pode 
levar o tubo para o terrário através do prensa-cabo. A nebuli-
zação frequente ajuda a estimular a reprodução e é essencial 
para a manutenção de plantas tropicais vivas, como bromé-
lias, orquídeas, musgos, etc.

Para usar corretamente o Ultra Fog, deve ser usado osmose reversa ou 
água destilada, caso contrário, a membrana ficará obstruída e inoperante 
rápidamente. A membrana (transdutor) deve ser substituída por uma pes-
soa qualificada. Para substituir essa membrana, é necessário soldar os fios 
novamente ou colocar um dominó.

Ultra Fog (nebulizador)
ref: RP871026

ref: RP871027

Características:
Sistema de nebulização de ultra-vibração; permite obter uma 
névoa fina cujas gotas têm cerca de 5 mícrones de diâmetro 
(não é possível com sistemas de difusão por pressão de água).
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Sistemas de Nebulização

l 100% orgânico.

l 100% polipropileno de grau
    alimentício bobinado

l Retém partículas em suspensão
    até 5 μm (areia, algas, lama,
    ferrugem, poeira, ...)

l Pressão diferencial máxima:
    0,4 Mpa

l Projetado para répteis, este
    polipropileno garante excelente
    compatibilidade com o filtro de
    cartucho de carvão ativado

Os bocais criam um névoa muito fina, garantindo um nível de 
humidade ambiental constante. Esta pulverização delicada 
faz muito pouco ruído e diminui o nível de « stress » dos animais 
de estimação.

Estes novos bocais são fáceis de instalar na parte superior 
dos terrários. Para fixar requer a perfuração de um buraco 14 
milímetros.

Os bocais podem ser orientados de forma independente em 
três direcções. Repti-Rainforest Pro é fornecido com 3 bocais, 
mas podem acrescentar mais. O sistema é completamente 
modular.

l Em casca de coco microporosa
    natural (<2 nm)

l Pode remover cloro livre, pesticidas,
    produtos químicos e agentes
    orgânicos em solução

l Um cartucho pode lidar com até
    14.000 galões de água

l Pressão diferencial máxima:
    0,4 Mpa

l Troque o cartucho a cada 6 meses
    (à venda nas concessionárias
    Reptiles-Planet)

« Somente para os
modelos PRO »

n

n

nCartucho Filtrante 
em Fibra de
Polipropileno

Bocal Articulado e Ajustável

Cartucho Filtrante 
de Carvão Ativado 
de Noz de Coco

Cartucho Filtrante em 
Fibra de Polipropileno

Cartucho Filtrante de Carvão 
Ativado de Noz de Coco

Bocal Articulado Ajustável p/ Repti Rainforest

ref: RP875737 ref: RP875739

ref: RP875701

Conexão:
Tubo de 6 mm (diâmetro exterior).

Material:
Corpo de Polímeros / latão niquelado.
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l O filtro pode ser desmontado
    para uma limpeza fácil

l Deve ser instalado na
    entrada do sistema.

l Evita o entupimento da boca

l Também é possível bombear
    a água directamente para a
    bacia do aqua-terrário.

l Resulta num sistema fechado
    que não requer a adição
    frequente de água.

Tubo Preto 6mm (5 metros)

para Repti Rainforest
ref: RP875733

Mangueira de qualidade alimentar 
para evitar o desenvolvimento de al-
gas. Este tubo pode ser cortado para 
atender às suas necessidades. Terá 
duas principais preocupações:

Esta válvula é particularmente interessante 
em aplicações profissionais, para quando 
ligar a instalação à rede doméstica.

Tubo de derivação fornecido com o sistema de nebuli-
zação. Permite dividir o fluxo de água igualmente entre 
as três bocas. Uma instalação em forma de estrela (com 
colector) resulta numa melhor distribuição de água do 
que uma instalação em série (sem colector; com as 
bocas ligadas uma após a outra em sucessão).

Este acessório permite fazer 
cortes rápidos e retos nos tubos, 
limitando assim o risco de fugas.

Quantos metros separam o reservató-
rio até a usina?
Em geral 2 a 3 metros serão suficientes.

Quantos metros separam da usina até 
o último bico??
Em geral, 4 a 5 metros serão suficientes.

Bocal em L

Válvula em T

Cortador de Tubo

Tubo de derivação c/5 
saídas para mangueira 
de 6mm

Conexão em I

Conexão em X Conexão em L

3 pontas de latão 
para bicos

3 ventosas (para tubos 
externos de 6mm)

Conexão em T

Pré-Filtro de água 
removível

Repti Rainforest
ref: RP875704

Repti Rainforest
ref: RP875735

Repti Rainforest
ref: RP875731

Repti Rainforest
ref: RP875702

Repti Rainforest
ref: RP875740

Repti Rainforest
ref: RP875762

Repti Rainforest
ref: RP875760

Repti Rainforest
ref: RP875700

Repti Rainforest
ref: RP875703

Repti Rainforest
ref: RP875742

Repti Rainforest
ref: RP875699

Bocal em T

Repti Rainforest
ref: RP875698

4 701523 513294
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Cascatas

n Cascata Langevin (com bomba)

Ideal para decorar o viveiro e criar um ponto de água 
para os animais. Isso vai adicionar um toque de exotis-
mo ao terrário!

l Esta cascata de aparência muito natural pode 
ser colocada em um canto do terrário. O peso evita 
que seja derrubado por répteis enquanto escalam as 
paredes.

l Todas as peças são removíveis para que a limpeza 
seja rápida e fácil. A superfície não porosa foi projeta-
da para não absorver bactérias.

l A cachoeira Langevin aumenta consideravelmente
    a humidade do terrário. Alta humidade é necessária
    para terrários tropicais.

l Estimula os répteis a beber e a tomar banho.

l Camaleões, por exemplo, precisam ver água em
    movimento para beber.

l Projetado para integrar um nebulizador Cool Fog
    (opcional), mas também pode acomodar outros
    nebulizadores do mercado. O efeito produz uma
    névoa agradável e aumenta um pouco mais a
    humidade.

Bomba Incluída

Cascata Langevin
com bomba
ref: RP871080
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n Repti Drink (com bomba)

Muitos répteis não conseguem reconhecer uma fonte 
de água se ela estiver estagnada. Graças ao mo-
vimento constante da água, que flui de cima para 
baixo da tigela, os répteis querem para beber mais, o 
que os mantém hidratados e saudáveis.

l Fornece uma fonte contínua de água limpa e fresca

l Encoraja os répteis a beber

l Aumenta o nível de humidade

l Fácil de instalar e limpar

l Espuma de filtro impregnada com carvão ativado

l Bomba incluída

Repti Drink (fonte para répteis)
ref: RP871025

95 mm

125 mm

180 mm

27,5 mm



07 •  Aquecimento

46

AQUECIMENTO
Cabos de Aquecimento

Lâmpadas de Cerâmica

n

n

Repti Flex

Terra Ceramic

Os cabos de aquecimento permitem aquecer o terrário todo com um 
investimento modesto.

A lâmpada de cerâmica é o elemento de aquecimento 
mais eficiente em terrários. Na natureza, os animais estão 
habituados a sentir o calor que vem de cima. Este calor 
também pode aquecer pedras ou outras decorações no 
viveiro e agir por reflexo.

l Uma conceção nova; 99% de rendimento calorifico.

l Produz um calor infravermelho semelhante ao do sol.

l Não produz luz visível, respeitando assim os ciclos de dia e
    noite naturais.

l Construção em cerâmica resistente adaptada para
    ambientes húmidos.

l Tempo de vida útil comprovada de mais de 25.000 horas.

Repti Flex 15W Repti Flex 25W Repti Flex 50W Repti Flex 15W

Mini Terra Ceramic 20W Terra Ceramic 100W

Terra Ceramic 60W

Mini Terra Ceramic 40W

Terra Ceramic 200WTerra Ceramic 150W

5m Diam 7mm
ref: RP870535

7.5m Diam 7mm
ref: RP870540

7.5m Diam 7mm
ref: RP870545

10.5m Diam 7mm
ref: RP870550

ref: RP870551 ref: RP870560

ref: RP870555

ref: RP870552

ref: RP870567ref: RP870565

l Quatro níveis de potência para responder às necessidades específicas

l Fácil de instalar com inúmeras possibilidades

l Excelente para criar uma variação de temperatura

l À prova de água (evita o endurecimento do revestimento de silicone).

NB: Evite deixar o cabo enrolado no fundo do terrário, pois pode rachar o fundo do

terrário. Distribuir o calor sobre uma grande superfície no fundo.
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Lâmpadas Infravermelhas

Lâmpadas de Carbono

n

n

Halogen Infrared Plus

Terra Ceramic

O calor infravermelho é essencial para estimular a digestão em lagartos 
e tartarugas. Os spots de Halogen Infrared Plus emitem ondas de calor 
infravermelho que penetram efetivamente no corpo dos animais (perfeito 
para criar “pontos quentes”). O refletor integrado permite que a fonte de 
calor seja direcionada para criar um gradiente de temperatura no biotério 
e, portanto, permite que os animais regulem a temperatura. Em geral, os 
animais são observados a afastarem-se ou a aproximarem-se do ponto 
quente, dependendo do tempo e das suas necessidades fisiológicas.

Os répteis não conseguem ver 
os infravermelhos, o que não 
interfere no sono. Esta lâmpada 
pode ser um aquecedor
principal durante o dia e a noite.

Evitar usar com jibóias ou pítons, pois 
estes tendem a envolver o ponto 
quente.

Esta é uma nova forma de aquecer um terrário. A resistência 
em carbono fica vermelha e muito quente. Esta resistência é 
protegida por uma grade integrada na lâmpada para evitar 
queimaduras.
Os répteis adoram o calor radiante, isto é, o calor que penetra 
na epiderme e aquece “por dentro”.
Em comparação com uma lâmpada de cerâmica, Repti 
Carbon Heater aquece mais (equivalente a uma lâmpada de 
cerâmica de 100 W), e a potência radiante é maior.

Infrared Plus 35W Infrared Plus 50W Infrared Plus 75W

Infrared Plus 100W Infrared Plus 150W

Repti Carbon Heater 50W

ref: RP870778 ref: RP870880 ref: RP870882

ref: RP870884 ref: RP870886

ref: RP870777

Esta Lâmpada é ideal para Tartarugas 
terrestres e lagartos.
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As placas quentes são usadas para criar pontos quentes e ajudar na diges-
tão dos animais. A temperatura de contato de uma placa é de cerca de 
30 a 40 °. Ele emite calor radiante que penetra no corpo dos animais e ativa 
seu metabolismo. Todas as nossas esteiras de aquecimento estão equipadas 
com um disjuntor regulado para 50 ° C que corta a energia para a esteira 
de aquecimento em caso de sobreaquecimento. Este disjuntor não é tão 
sofisticado quanto um termostato, mas foi projetado para reduzir o risco de 
incêndio se o produto for mal utilizado. Desde 2020, todas as nossas esteiras 
de aquecimento estão equipadas com um controlador de temperatura.

Placas de Aquecimento

n

n

Repti Mat

Repti Mat 
Pro

« Com disjuntor de segurança, e 
controlador de temperatura »

Equipado com variador para
reduzir ou aumentar a temperatura 
consoante a estação

Repti Mat 5W

Repti Mat Pro 4W Repti Mat Pro 16W

Repti Mat Pro 8W Repti Mat Pro 24W

Repti Mat 7W Repti Mat 14W Repti Mat 20W Repti Mat 28W Repti Mat 35W Repti Mat 45W
(14 x 15 cm)
ref: RP870620

10 x 18 cm
ref: RP870652

20 x 30 cm
ref: RP870656

15 x 20 cm
ref: RP870654

20 x 45 cm
ref: RP870658

(15 x 28 cm)
ref: RP870625

(28 x 28 cm)
ref: RP870630

(42 x 28 cm)
ref: RP870635

(53 x 28 cm)
ref: RP870640

(65 x 28 cm)
ref: RP870645

(80 x 28 cm)
ref: RP870650

Repti Mat pro é um tapete de aquecimento ideal para ambientes húmidos. O 
revestimento de PVC garante maior longevidade do que os tapetes padrão. 
O tapete de aquecimento é utilizado para facilitar a digestão dos animais. A 
temperatura de contato de uma placa é de aproximadamente 30 a 40 ° C. Ele 
emite calor radiante que penetra no corpo dos animais e ativa o metabolismo.

Equipado com disjuntor de 50º em caso de sobreaquecimento
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Repticlay 6L

Hydroclay 6L

Repti Mesh

Adaptado para pequenas espécies 
com tendência para escavar.

Aspeto estético e natural.

Um excelente substrato
de drenagem

Repticlay 6L

Hidrocaly 6L

Repti Mesh 50x60 cm Repti Mesh 50x120 cm

ref: RP875798

ref: RP875936

ref: RP876040 ref: RP876042

Substratos  • 08

SUBSTRATOS
Substratos para Climas Tropicais

Repticlay pode ser coberto por um outro 
substrato. As partículas de 2-3mm oferecem 
um grande apoio para as plantas que podem 
transformar o terrário numa selva exuberante. 
Como resultado, estará disponível uma abun-
dância de alimentos frescos para os animais 
(pogonas, tartarugas, uromastyx, iguanas, 
etc ...) O substrato Repticlay é feito de argila 
natural, sem a adição de produtos químicos ar-
tificiais ou corantes. É produzido num processo 
de cozedura atingindo a 1200 ° C com adições 
de água, este processo elimina os germes 
nocivos e resulta nas características especiais 
deste produto. Este substrato é usado para 
degradar os resíduos e melhorar o biotopo; o 
terrário é um meio artificial onde as plantas e 
os animais precisam de encontrar o ambiente 
bioclimático natural. 

Hydroclay deve ser instalado na parte inferior 
do terrário e coberto com uma malha fina para 
evitar a mistura de substratos (Terra Mesh ou si-
milar), e então coberto com um substrato ácido 
tal como a turfa (Terrário Peat), húmus de coco 
(Terra Humus) ou argila de pequenos grânulos 
(Repticlay). Este substrato é usado
para degradar os resíduos e melhorar o bióto-
po, o terrário é um meio artificial onde as plan-
tas e os animais precisam de encontrar o seu 
ambiente bioclimático natural. A estrutura poro-
sa de Hydroclay permite o desenvolvimento de 
bactérias benéficas que degradam os resíduos. 
Este substrato também capacita a criar um 
terrário natural, exigindo o mínimo de cuidado 
possível. Além disso, um solo de argila diminui 
consideravelmente os odores no terrário.

A estrutura porosa de Repticlay permite o 
desenvolvimento de bactérias benéficas que 
degradam os resíduos. Este substrato também 
capacita a criar um terrário natural, exigindo 
o mínimo de cuidado possível. Além disso, um 
solo em argila diminui consideravelmente os 
odores no terrário. Este substrato também é 
ideal para animais em hibernação. Gera um 
ambiente bioclimático estável sem parasitas. 
O substrato, respira, mantendo o nível de humi-
dade e de temperatura constante. Repticlay 
também é utilizado para a incubação de ovos 
de répteis naturais porque impede (ou limita) o 
desenvolvimento de fungos. Repticlay absorve 
grandes quantidades de água rapidamente e 
libera lentamente a húmidade.

É um meio filtrante extraordinário: 4 sacos de 
Hydroclay proporcionam uma superfície de co-
lonisação para as bactérias tão grande quanto 
um campo de futebol. Adicionar uma bomba 
e um tubo para circular a água criando um 
Aqua-terrário (ver o esquema). A Hydroclay 
filtra a água e evita o entupimento da bomba. 
As bactérias benéficas colonizam o substrato 
de drenagem. Certas bactérias podem degra-
dar detritos ou resíduos vegetais. As bactérias 
são fundamentais para o ciclo de nutrientes 
no solo e com a capacidade de fixação de 
nitrogênio. São, portanto, importantes para 
manter o solo fértil no viveiro. Com a Hydroclay, 
as bactérias serão abundantes em torno das 
raízes das plantas com as quais viverão em 
simbiose.

l Malha não-tóxica para terrários. Esta malha deve ser instalada sobre as 
camadas de substrato Hydroclay e Repticlay para permitir a drenagem 
da água apropriada e evitar a mistura de substratos e evitar contamina-
ção dos sistemas de água e de filtração.

l Excelentes resultados quando combinado com uma queda de água 
(ver esquema).

l Nos grandes tanques, utilizar várias peças para cobrir toda a superfície.

l Ideal para Hydroclay e Repticlay
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Turfa

Musgo Sphaigne natural

Forest Bedding

Terrarium Peat

Natural Sphagnum Moss

Húmus de coco
comprimido.

Para todos os tipos
de viveiros

tropicais.

Ambiente Tropical húmido
(65% a 100% de humidade)

Substratos para climas tropicais

O húmus de coco comprimido transforma-se em 
uma espécie de turfa quando o tijolo é imerso em 
água. O tijolo ganhará 7 a 8 vezes seu volume.

Este húmus ácido é ideal para terrários porque 
limita o desenvolvimento bacteriano e promove o 
crescimento das plantas (aeração e retenção de 
água promovendo o rápido crescimento das raízes e 
das plantas). Pode ser usado em combinação com 
Repticlay e Hydro.

5Kg = Até 90 litros de fibra de coco com 30 litros de água.

650 g = Até 9 litros de fibra de coco com 4 litros de água.

Substrato indispensável para criar um terrário na-
tural, altamente húmido. A acidez da turfa diminui 
o desenvolvimento bacteriano, mesmo a 90% de 
humidade. A turfa pode ser usada como um subs-
trato de incubação para ovos de répteis. A turfa 
também pode ser espalhada sobre um substrato 
de drenagem (granulas de argila).

O musgo, Natural Sphagnum Moss é um ácido natural que re-
duz o risco de doença no terrário. É necessário deixar secar um 
pouco antes de voltar a humidificar. Este substrato é adequa-
do tanto para os animais como para as plantas, tais como as 
orquídeas. É recomendado para rãs, salamandras, invertebra-
dos e algumas lagartixas. Recolhido por uma comunidade da 
Cordilheira dos Andes. As nossas embalagens são compactas.

l Valor de pH entre 5,0 e 6,0 (sem bolor).

l Esterilizado por calor, livre de fungos e germes.

l Sem aditivos, 100% natural

l Recursos Renováveis

l Econômico

Forest Bedding 5Kg

Terrarium Peat 6L

Natural Sphagnum 
Moss 250g

Terrarium Peat 18L

Forest Bedding 650g
ref: RP890582

ref: RP550010

ref: RP890505

ref: RP550012

ref: RP890580
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nRepti bamboo 
Leaves

Repti Forest bedding

Reptasol

Cetonia Food
Substrato coleóptero com 
folhas de carvalho

Substratos para climas tropicais

Na floresta tropical, as folhas 
de bambu cobrem o húmus 
em decomposição. Pode ser 
usado sobre todos os substratos 
tropicais. O cheiro também é 
agradável.

É uma mistura criada para a criação de todos os 
Coleóptera, mais conhecidos como cetoins. É feito 
de folhas de carvalho, madeira em decomposição e 
composto vegetal. A criação de insetos ornamentais 
está a crescer. As escolas aconselham as crianças a 
realizarem uma pequena criação.

Repti Forest Bedding é feito com um rico material 
orgânico das fibras da casca do coco. Este substrato 
é totalmente natural, ecológico e biodegradável. É o 
substrato ideal para a criação de arranjos de terrários 
com plantas naturais para répteis, anfíbios e invertebra-
dos que procuram humidade. Além disso, graças ao 
seu poder de retenção de água, às suas propriedades 
antifúngicas, à sua capacidade de aeração das raízes, 
este substrato contribui para o crescimento das plantas 
no terrário.

Reptasol é um substrato feito de casca de 
pinheiro especialmente para Terraristas. 
Cheiro muito agradável que neutraliza os 
maus cheiros. O pH ácido (5 a 6) limita o 
desenvolvimento bacteriano (sem mofo). 
Casca lavada e espanada. Este substrato é 
perfeito para a maioria dos terrários, espe-
cialmente terrários tropicais.

l Substrato 100% natural com baixo PH (5 a 6).

l Parece o solo de florestas primárias

l Mantém o solo húmido, mas saudável (sem mofo)

l Fornece um substrato nutritivo para plantas vivas

l É ideal para qualquer arranjo natural de terrário

l Absorve maus odores e é esterilizado pelo calor

Repti Bamboo leaves (2L)

Repti Forest Bedding (6L)

Reptasol  6L Reptasol  18L

Repti Forest Bedding (18L)

Cetonia Food 3Lref: RP440135

ref: RP440100

ref: RP550005 ref: RP550007

ref: RP440105

ref: RP550009

 Nosso Bestseller
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Fragmentos de Coco para terrários

Fragmentos de Coco 
comprimido

Substratos para climas tropicais

Coconut Chips Litter é um substrato feito de chips de 
coco limpos e peneirados. Este substrato ecológico 
é perfeito para aumentar a humidade no terrário e é 
totalmente seguro para os animais cavarem.
Coconut Chips Litter é adequado para todos os 
terrários tropicais, sejam cobras (pítons, jibóias), 
lagartos (dragões de água, anolis, iguanas), anfíbios, 
caranguejos de coco e caranguejos eremitas.
O coco tem a vantagem de reter a humidade, e 
não apodrecer graças ao seu baixo PH (5 a 6). É um 
substrato de eleição para plantas que apreciam 
este meio nutritivo, arejado e saudável. Lascas de 
coco são amplamente utilizadas em hidroponia.

500 g de casca de coco aos quais adicionando 3 litros de água dá 
cerca de 6-7 litros de substrato.

4.5 Kg de casca de coco ao qual adicionando 25-30 litros de água 
dá cerca de 60 litros de substrato.

Coco Chips Litter 6L

Coconut Chips Litter
500g

Coconut Chips Litter
4.5 Kg

Coco Chips Litter 18L
ref: RP890570

ref: RP890574 ref: RP890576

ref: RP890572

l Mantém o solo húmido, mas saudável (sem mofo)

l Fornece um substrato nutritivo para plantas vivas

l Aumenta a humidade nos terrários

l É ideal para qualquer arranjo natural de terrário

l Absorve maus odores e é esterilizado pelo calor

l Econômico e prático
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n Calcium Sand

Substratos para climas secos

Calcium Sand Colorado

Calcium Sand Kalahari

Calcium Sand Atacama

Calcium Sand Sahara

Calcium Sand Artic

Calcium Sand Sechura

Amarelo 5Kg
ref: RP875828

Vermelho 5Kg
ref: RP875822

Preto 5Kg
ref: RP875830

Creme 5Kg
ref: RP875820

Branco 5Kg
ref: RP875824

Natural 5Kg
ref: RP875826

l 100% de areia natural. Sem aditivos
    ou corantes. Perfeitamente
    assimilada pela maioria dos répteis.

l Aumenta a quantidade de cálcio
    consumido pelos répteis e limita
    os problemas intestinais de
    obstrução quando os animais
    comem o substrato.

l Excelente substrato para dragões
    barbudos, uromastyx, lagartos,
    lagartixas, tartarugas (geochel-
    nes, etc ...) e muitas outras
    espécies. 6 cores e 12
    condicionamentos disponíveis.

Gama 5KG
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n Repti Bedding

Substratos para climas secos

l Livre de poeiras

l Extremamente macio

l Absorve odores

l Muito absorvente

l Biodegradável

l Livre de óleos e
    resinas prejudiciais

l Brilho de faia 100% natural.

l Garantido sem corantes ou produtos químicos.

l Recomendado para ninhadas para cobras, lagartos e
    tartarugas.

l Um substrato muito versátil lavado, seco e polvilhado

l Fragmentos pesados   o suficiente para impedir que os
    animais os comam.

Repti Bedding é destinado a répteis
(tartarugas, cobras, lagartos),
roedores (porquinhos-da-índia, hamsters, coelhos) e galinhas 
(postura de ovos). Extraído mecanicamente e espanado antes 
do ensacamento, Repti Bedding é um produto puro, saudável 
e natural. Muito delicado, é adequado para as espécies mais 
sensíveis e recém-nascidos (usado por criadores profissionais). 
Devido à sua alta taxa de absorção (600%) e secagem rápida, 
este litter natural requer pouca manutenção.

Instruções: Remover a camada suja todos os dias e substituir 
completamente a cada oito semanas ou conforme necessário.

A versatilidade vem do fato de que é lavado e 
espanado: evitando problemas respiratórios e
oftálmicos como vemos muitas vezes com
substratos de baixa qualidade.

Reptawood é perfeito para a maioria das tartarugas 
terrestres (T Hermanni, G Pardalis ou Sulcata, T
Horsfieldii), cobras do milho (E Guttata) ou lagartos 
(Leopard Gecko ou Bearded Agamas).

Repti Bedding 6L

Reptawood - 6L

Repti Bedding 18L

Reptawood - 18L

Repti Bedding 100L

Reptawood - 55L

Repti Bedding 200L

ref: RP550030

ref: RP550015

ref: RP550032

ref: RP550017

ref: RP550034

ref: RP550019

ref: RP550036

4 701523 525419

4 701523 525426

4 701523 525433

3 760309 962719

n Reptawood
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n nRepti Easy
timer

Repti timer
Pro

Nosso Termo-higrómetro é um instrumento que propõe 
uma solução dois-em-um: exibe tanto a temperatura 
como a húmidade, numa ferramenta compacta ven-
dido ao preço de um termômetro simples! Graças aos 
dois sensores separados (um para a humidade e outro 
para a temperatura), para uma maior precisão.

O Repti Easy Timer permite 
controlar a iluminação, a ne-
bulização ou o aquecimento 
do viveiro. Este temporizador 
simples pode ser progra-
mado em periodos de 15 
minutos.

Atenção: Este tipo de tem-
porizador tende a tornar-se
menos preciso ao longo do 
tempo.

A Repti Timer Pro é um 
temporizador totalmente 
eletrônico, permite progra-
mar os periodos ao segundo. 
É indispensável para sistemas 
de nebulização como Repti 
Rainforest, que exigem tem-
pos de nebulização de 10 a 
20 segundos.

Small Thermometer

Repti Easy Timer Repti Timer Pro

Small Hygrometer Small Thermohygrometer
ref: RP875854

ref: RP875792 ref: RP875862

ref: RP875818 ref: RP875817
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CONTROLAdORES
Termómetros e Higrômetros

« Três dispositivos para medir com precisão a humidade e a
temperatura (sensores exteriores) »
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Termo - higróstato

n

n

Repti-control Pro

Easy Control

« O único termostato - higrostato 
para répteis no mundo com
climas pré-programados »

« Robusto e não necessita
de programação »

l Tudo em um

l Climas pré-programados: Tropical, deserto,
    continental

l Possibilidade de programação manual de
    temperatura e higrometria

l Exibição completa na tela (temperatura e
    humidade atual, pré-programadas para noite
    e dia)

l Uma tomada livre (para poder conectar, por
    exemplo, um temporizador para iluminação)

l Instalação simplificada

l 3 x 500 W

l Termostato - Higrostato diurno / noturno -
    Tudo em um

l Potência: 800 W

l Alta qualidade e design atrativo

l Alta precisão.

l Funcionamento Fácil

l Sensor à prova de água

l Indicador de status

l Ideal para terrários e aquários.

l Fusível de segurança externo .

l 3 x 500 W

Thermostat Repticontrol Pro

Thermostat Easy 
control

ref: RP875891

ref: RP875890
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Repti Incubator
ref: RP875934

INCUBACAO
~

´

Aquecimento e ventilação pela 
parte inferior, de modo a não 
perturbar a incubação

Display de
temperatura

Display com número de dias 
desde o início da incubaçãoDisplay

higrometrico

Repti Incubator 2

REPTI INCUBATOR é uma incubadora profissional 
que permitirá incubar todos os tipos de ovos de 
répteis graças às suas múltiplas possibilidades de 
configuração e à sua estabilidade operacional.

O dispositivo irá exibir a humidade e alertar com 
o alarme caso os valores programados tenham 
sido excedidos.

n nVermiculite Egg Control

A Vermiculite é perfeita para incubar 
ovos de lagartos, cobras, batráquios, 
insetos... Também pode ser útil para a 
plantação de orquídeas.

Termo-higrômetro 
específico para 
medir os
parâmetros
climáticos pelos 
quais os ovos são 
submetidos
durante a
incubação.

6L Egg Control
ref: RP550025 ref: RP875933

Ambiente húmido Tropical
(higro 65% a 100%)
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PROdUTOS dE BEM-ESTAR E VITAMINAS

Vitaminas e Minerais

n nPure Cal Reptiles Complex

PURE CAL é um suplemento de cálcio, livre de fósforo 
para répteis e anfíbios. Com o PURE CAL, os animais 
recebem o cálcio de uma forma altamente biodis-
ponível e totalmente livre de impurezas nocivas.

REPTILE COMPLEX é um suplemento vitamínico con-
cebido para répteis e anfíbios (ao qual adicionamos 
22% de cálcio livre de fósforo).

Porquê é necessário adicionar regularmente o cálcio 
às refeições dos répteis? Porque em cativeiro, os 
répteis podem acabar por sofrer de deficiêncies de 
cálcio. Estas deficiências podem causar ostoeporose, 
também chamada a doença dos ossso de borracha. 
No ambiente natural, os répteis desfrutam de uma 
dieta muito mais variada que em cativeiro. No cati-
veiro, é quase impossível lhes oferecer uma dieta tão 
complexa. Ao pulverizar a comida dos répteis com 
cálcio, está a permitir-lhes um crescimento normal. 
Lembrar, que apenas podem metabolizar o cálcio, 
se estiverem expostos à luz solar natural ou UVB.

Reptile Complex contribui para o bem-estar geral dos 
animais de estimação, graças à sua combinação de 
vitaminas essenciais. É especialmente recomendado 
para répteis e anfíbios em períodos de crescimento, 
gestação ou quando põe os ovos. Reptile Complex 
tem um grande efeito relaxante sobre os animais 
doentes e reforça o sistema imunitário.

« Para ser eficaz, a
suplementação vitamínica
deve ser complementada
com alimentos frescos e variados, 
além de iluminação adequada. »

« Quatro maneiras de dar vitaminas
e minerais aos répteis »

Sem D3 100G

Sem D3 100G

Com D3 100G

Com D3 100G

ref: RP830030

ref: RP830000

ref: RP830050

ref: RP830015

Vitamina A intervem na assimilação da comida e no 
desenvolvimento dos tecidos musculares e ósseos.
Vitamina E é necessária para manter a integridade celu-
lar, actua como um anti-oxidante e melhora a resposta do 
organismo à infecção.
Vitamina K3 é envolvida na coagulação do sangue e da 
síntese de protrombina e impede a hemorragia.
Vitamina B2 também conhecida como riboflavina, é um 
factor de crescimento essencial. Está também envolvido 
no metabolismo celular. E trabalha em sinergia com a 
vitamina PP.
Vitamina B12 é um factor importante e antianémico, 
também envolvido no crescimento.
Vitamina PP também conhecida como nicotinamida, está 
envolvido em múltiplas reacções de redução de oxida-
ção celular e contribui para um sistema nervoso saudável.
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Produtos de Limpeza para terrários

n n nKill mite Repti Cleaner Repti Fresh

130 ML 130 ML 130 ML
ref: RP830120 ref: RP830110 ref: RP830100

l Acabar com ácaros e
    carrapatos no viveiro.

l Eficácia testada em
    estrutura de aclimatação
    profissional para répteis.
    Finalmente um produto
    que funciona!

l Limpar o viveiro com um
    produto ecológico.

l Eficiência comprovada em
    laboratório.

l Desodorizante à base de
    óleos essenciais e
    bactérias.

l Produto ecológico.
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NUTRICAO
~

´
Geleia para Insetos e Lagartos

n Vita Jelly

A Vita Jelly é o suplemento alimentar ideal para a maioria dos lagar-
tos, incluindo membros da família Iguanidae (iguana, anolis, etc ...) e 
familiares Phelsuma.

A maioria dos lagartos lambem os frutos nas árvores ou no chão 
quando estão muito maduras. Vital Jelly fornece um néctar rico e 
equilibrado (frutas, proteínas, ácido láctico, aminoácidos, vitaminas e 
minerais).

Para Lagartos

Vita Jelly Frutas
Vermelhas Lizzard 10un

Vita Jelly MIX Insetos 10un

Beetle Bar Beetle Bar em cortiça Repti Moss Ball

Vita Jelly Banana 
Lizzard 10un

Vita Jelly Proteína 
Lizzard 10un

Vita Jelly Vitamina 
Lizzard 10un

Vita Jelly MIX 
Lizzard 10un

ref: RP875920

ref: RP875930

ref: RP875910 ref: RP440047 ref: RP875932

ref: RP875922 ref: RP875924 ref: RP875926 ref: RP875928

3 760309 962733

Este suporte de gelatina de
madeira natural foi projetado 
para que os lagartos e outros 
insetos possam se aproximar e 
alimentar.
A sua aparência natural dá 
confiança ao animal. Este suporte 
combina perfeitamente com a 
geleia da marca.

Vita Jelly é um suplemento alimentar 
ideal para a nutrição da maioria dos 
insetos, incluindo a família Coleopte-
ra (Cetonia, Dynastidae, Lucanidae, 
etc.) e a das iules. Os besouros ali-
mentam-se principalmente de flores, 
néctar e pólen. Vita Jelly fornece-
lhes um néctar rico e equilibrado

(frutas, proteínas, ácido láctico, ami-
noácidos, vitaminas e minerais). Vita 
Jelly às vezes aumenta a expectati-
va de vida das fêmeas, bem como 
a produção de ovos. A geleia Vita 
também é usada para enriquecer 
insetos (grilos) antes de alimentar os 
lagartos.

Para Insetos
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Geleia para Insetos e Lagartos

n

n

Cricket Mix

Natural Water

CRICKET MIX é produzido em França com farelo de 
trigo e diversos grãos. É um produto 100% natural. 
Alimentar os insetos (grilos, gafanhotos migratórios, 
larvas de farinha, vermes morion, baratas) com 
Criket Mix aumenta o valor nutricional (vitaminas e 
minerais). Este produto pode ser usado em
combinação com “Água Natural”.

NATURAL WATER é uma geleia concebida para 
insetos, tarântulas, escorpiões, roedores e outros 
pequenos animais. É possível adicionar vitaminas e 
minerais a esta geleia.

Cricket Mix - 500 ml

Natural Water - 500 ml

ref: RP690550

ref: RP690551

« Alimente e dê água aos insetos,
antes de os distribuir »
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Sementes Germinadas

n

n

Reptiseeds

Tortoisemix

Valor Nutricional
Ricas em aminoácidos essenciais e minerais. Estas plantas 
também facilitam a digestão ao estimular a produção de 
bílis (sais de potássio, vitaminas C, K e P).

Instruções
No exterior: Uma embalagem de 100 g deve ser distribuí-
da numa superfície com 4 a 25 m², dependendo da den-
sidade desejada. As sementes devem ser plantadas de 
preferência na primavera, mas em qualquer outra altura 
entre março e outubro também é adequado, com regas 
regulares. Espalhar as sementes sobre o solo preparado.
No terrário: Usar de preferência um substrato tal como 
o Repti Clay para facilitar a germinação das sementes. 
Regar bem a água sobre o substrato e deixar que seja 
absorvido. As plantas precisam de húmidade e esta será 
libertada lentamente. Durante os primeiros cinco dias, 
borrifar com água uma vez por dia. Mais tarde, humidifi-
car apenas o substrato. Outra possibilidade, regar tam-
bém com uma mistura de água e adubo orgânico.

Composição
Trevo branco, trevo vermelho, sanfeno, luzerna, ervilha-
ca, dente de leão, plantain maior, chicória, amaranto, 
corriola maior

Composição
Dente de leão, trevo branco (Trifolium repens), trevo 
vermelho, alfafa, ervilhaca e chicória.

l Ideal para todas as tartarugas do Mediterrâneo ou
    exóticas.

l Mistura de sementes que geram uma verdadeira
    pradaria que atende especificamente as necessidades
    nutricionais das tartarugas (ricos em fibras, vitaminas e
    minerais).

l Embalagem de 100g para plantar no jardim ou terrário.

l Ricas em fibras e fibras dietéticas.

l Impulsiona a tartaruga com uma dieta 100% natural.

l Testado numa estrutura de criação profissional.

l Fácil de usar: adicionar só água, esperar 6-7 dias, e
    servir.

l Comprar vários pratos, podendo organizar uma
    rotação.

l Rico em vitaminas A, C, B1, B2, B3, B9, C e E, minerais,
    tais como cálcio, fósforo, ferro e 8 aminoácidos
    essenciais.

Reptiseeds
Mix graines

Tortoisemix MIX
sementes para germinar

para germinar
ref: RP876032

ref: RP876036
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n Pogomix

Composição
Dente de leão, trevo branco (Trifolium repens), trevo ver-
melho, alfafa, ervilhaca e chicória.

l Impulsiona o dragão barbudo com uma dieta 100%
    natural.

l Testado numa estrutura de criação profissional.

l Fácil de usar: adicionar só água, esperar 6-7 dias, e
    servir.

l Comprar vários pratos, podendo organizar uma
    rotação.

l Rico em vitaminas A, C, B1, B2, B3, B9, C e E, minerais,
    tais como cálcio, fósforo, ferro e 8 aminoácidos
    essenciais.

Pogomix MIX
sementes para germinar

Iguanamix MIX
sementes para germinar

ref: RP876038

ref: RP876034

n Iguanamix

Composição
Dandelion, feijão mungo, trevo vermelho, Vicia Sativa e 
chicória.

l Impulsiona a iguana com uma dieta 100% natural.

l Testado numa estrutura de criação profissional.

l Fácil de usar: adicionar só água, esperar 6-7 dias, e
    servir.

l Comprar vários pratos, podendo organizar uma
    rotação.

l Rico em vitaminas A, C, B1, B2, B3, B9, C e E,
    minerais, tais como cálcio, fósforo, ferro e 8
    aminoácidos essenciais.
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Complementos Nutricionais

n Natural Extract

Os extratos naturais de plantas podem ser misturados regularmente 
na alimentação dos lagartos e tartarugas hervíboras, ou parcial-
mente hervíboras. A osteofibrose nutricional geralmente ocorre 
quando os lagartos são alimentados com alimentos que têm uma 
relação cálcio-fósforo pobre (muito fósforo, pouco cálcio), mas 
também quando a iluminação é inadequada (UVB). Os veteriná-
rios recomendam alimentar com alimentos que contenham Ca / P 
maior ou igual a 1,5 (ou seja, pelo menos 1,5 vezes mais cálcio do 
que fósforo).

Instruções: Uso do produto: começar 
com pequenas quantidades para 
acostumar o lagarto ou a tartaruga. 
Dosagem: meia colher de chá para 
uma ração de vegetais várias vezes 
por semana.

Ingredientes:
Natural Extract para Pogona: Ingredientes não pro-
cessados 100% naturais: banana 40%, (Ca/p> 3,50), 
dente de leão 30% (Ca/p> 2,3), alfafa 30% (Ca/p> 6).

Natural Extract para tartaruga: Ingredientes não pro-
cessados   100% naturais: banana 40%, (Ca/p> 3,50), 
dente de leão 30% (Ca/p> 2,3), Opuntia 10%

Dois suplementos que favorecem a
ingestão natural de cálcio

Natural Extract para Pogona

Natural Extract para Tartaruga

ref: RP830165

ref: RP830160
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n

n

Grass and Leaves Mix

Cactus and succulent mix

Estas folhas e flores são naturalmente ricas em 
cálcio e pobres em fósforo (Ca/p> 2).
Por exemplo, a alfafa tem uma proporção de 
cálcio / fósforo maior que 6. Esta mistura de ervas 
e flores secas devem ser misturadas na salada das 
tartarugas e lagartos.

As tartarugas comem cactos (figueira-da-Índia). 
Basta deixar inchar na água.

Ingredientes: flores de calêndula (calêndula) 20%, 
alfafa (medicago sativa) 20%, banana (plantago 
asiática) 20%, dente de leão (taraxacum officina-
le) 20%, flores de rosa (rosa) 10%, flores de camo-
mila verdadeiras (Matricaria recutita).

Ingredientes: folhas secas de cacto (Opuntia) 90%, 
folhas secas de Aloe vera (Aloe barbadensis mill) 
10%.

Instruções: Suplemento nutricional para tartarugas 
terrestres e lagartos herbívoros (agame barbudo, 
iguana, uromas-tyx, etc.). Despejar um pouco da 
mistura de ervas e flores em uma tigela plana e 
borrifar um pouco de água para liberar os aromas.

Instruções: Mergulhar por cerca de 10 minutos em 
água morna. Escorrer e distribuir sozinho ou mistu-
rado com alimentos frescos.

Grass and leaves mix for Reptiles 300 ml Cactus and succulent mix 300 ml
ref: RP830180 ref: RP830185

Luta contra a osteofibrose 
nutricional com
suplementos naturais

Opúncia tem uma excelente
relação cálcio / fósforo Ca/p > 94.
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ESCONdERIJOS

Réplicas

Os esconderijos são fundamentais no ambiente do
terrário. A ausência de lugares para se esconderem
poderá ser uma fonte de « stress » para os répteis, e ter 
consequências graves. Os esconderijos devem estar
disponíveis tanto nas partes quentes, como nas partes frias

As pedras e as rochas são
elementos essenciais na
composição de um terrário.

Fornecem espaço de atividade
adicional para os répteis se
aquecerem e se esconderem.

do terrário. Também devem ser adequados ao tamanho 
dos animais. Troncos ocos são bastante apreciados pelos 
répteis, que também se encaixam muito bem no
ambiente natural do terrário.

Monts Mahale Cave

Monts Entoto

Monts Mandara Cave Monts Mandara Cave

Monts Rif Rock

Monts Pirin Rock

Monts Nimba Rock

(25 x 5 x 13 cm)
ref: RP876178

(11 x 4.5 x 4 cm)
ref: RP876174

(29 x 22 x 10 cm)
ref: RP876182

(40 x 10 x 25 cm)
ref: RP876172

(19 x 13.5 x 14 cm)
ref: RP876188

(21.5 x 12.5 x 19 cm)
ref: RP876187

(28.5 x 13 x 18 cm)
ref: RP876186
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Waitomo Cave M

Napa Valley Stone L

Waitomo Cave L Waitomo Cave XL

Banyan Tree Root

(15 x 14 x 9.5 cm)
ref: RP875863

(16 x 15 x 7 cm)
ref: RP876217

(18 x 18 x 12 cm)
ref: RP875865

(26 x 23 x 13 cm)
ref: RP875861

(31 x 27 x 19 cm)
ref: RP876135

Napa Valley Stone
(42 x 12 x 13 cm)
ref: RP876216

Moai primitive statue
(8.5 x 8.5 x 20.5 cm)
ref: RP876245

Napa Valley Stone
(42 x 12 x 13 cm)
ref: RP876216
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Réplicas

Gator Bones

Crânio Dinossauro

Crânio Carneiro

Sleeping Hollow Skull

Crânio Pássaro

Crânio Rinoceronte

Crânio crocodilo Open

Gorilla Bones

ref: RP876128

(22 x 11 x 12.5 cm)
ref: RP876151

ref: RP876154

(16 x 10 x 12 cm)
ref: RP876147

ref: RP876152

(16 x 10 x 12 cm)
ref: RP876149

ref: RP876153

ref: RP876126

O esconderijo Gorilla Bones em forma de 
crânio, extremamente realista que irá adi-
cionar personalidade ao terrário. Adapta-se 
a terrários húmidos, desérticos e tropicais. 
Lagartos e cobras irão apreciar este escon-
derijo com múltiplas entradas e provendo 
múltiplos acessos para répteis.
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Esconderijos em Plástico

Gecko Nesting 
Cave XL

Gecko Nesting 
Cave M

Gecko Nesting 
Cave L

Caverna de Plástico com tigela M

Caverna de Plástico com tigela S

Ovos de Dinossauro Tronco de plástico

Caverna de Plástico Rock S

Caverna de Plástico Rock M

ref: RP876183

ref: RP876179 ref: RP876181

(24.5 x 15 x 15 cm)
ref: RP876257

(10 x 16.8 x 7 cm)
ref: RP876255

(20 x 16 x 4.7 cm)
ref: RP876247

(19.2 x 134 x 6.4 mm)
ref: RP876253

(12.8 x 10.5 x 5.3 cm)
ref: RP876251

(19.5 x 15.6 x 7.8 cm)
ref: RP876249

3 760309 962047

3 760309 961088 3 760309 961095

l Lugar para a muda

l Ninho de ovo

l Esconderijo seguro para dormir

l Ideal para gecko leopardo
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Decoração de Fibra de Coco

dECORACAO NATURAL
~

´

n

n

n

Planting
Background

Hanging
Basket

Jungle Coco Background

O fundo para terrário é um 
cenário feito de fibras de 
coco 100% vegetais. Este
material, desprovido de 
fungos e parasitas, permite 
a escalada de pequenas 
espécies de répteis. O
Planting Backgrounf possui
ninhos e galerias para
inserção de plantas naturais.

Decoração de fundo em fibra de coco natural destinada a ser 
fixada na parede posterior do terrário.

Planting Background

Jungle Coco Background 30

Jungle Coco Background 40

Jungle Coco Background 50

Planting Background

Planting Background

Hanging Basket M

Hanging Basket L

Hanging Basket S

Planting Background

20 x 30 x 1 cm
ref: RP890550

(30 x 30 x 1 cm)
ref: RP440110

(40 x 40 x 1 cm)
ref: RP440115

(50 x 50 x 1 cm)
ref: RP440120

30 x 30 x 1 cm
ref: RP890552

40 x 40 x 1 cm
ref: RP890554

9 x 7 cm
ref: RP890562

13 x 10 cm
ref: RP890564

7 x 5 cm
ref: RP890560

50 x 50 x 1 cm
ref: RP890556
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Decoração de Fibra de Coco

n

n

Coco Branches

Repti Liana

40 cm
ref: RP440145

ref: RP440130

Este galho feito de fibra de coco é ótimo para
terrários tropicais. Se pulverizado regularmente, 
ficará coberto com uma fina espuma verde.

Esta liana articulada é coberta 
com fibra de coco natural.
Conveniente para lagartos
arbóreos, como camaleões.
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Ramos Naturais

n Desert drift wood
Ramos e raízes naturais 
são ideais para decorar 
o terrário e maximizar o 
espaço. Permitem que os 
répteis escalem como o 
fariam na natureza.

Desert Drift Wood

Desert Drift Wood

Desert Drift Wood

Desert Drift Wood Desert Drift Wood

Tam. XS, 15-20 cm
ref: RP875508

Tam. S, 20-30 cm
ref: RP875510

Tam. L, 40-50 cm
ref: RP875514

Tam. M, 30-40 cm
ref: RP875512

Tam. XL, 50-70 cm
ref: RP875516
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n Cactus
Os cactos são ótimas alterna-
tivas às plantas naturais que 
muitas vezes são difíceis de 
manter. Podem igualmente ser 
instalados em locais onde as 
plantas naturais não poderiam 
sobreviver ou crescer. Estas 
plantas artificiais são totalmen-
te inertes e não representam 
nenhum risco para os habitan-
tes de terrário. Sendo imita-
ções de alta qualidade, são 
representações bastante fiéis 
das plantas reais.

Mexican Elder Cactus

Ironwood Cactus

Golden Gilia Cactus

Red Maids Cactus

(7 x 5 x 12 cm)
ref: RP876194

(7 x 7 x 17 cm)
ref: RP876198

(7 x 7 x 15.5 cm)
ref: RP876200

(7 x 7 x 15.5 cm)
ref: RP876196

Plantas Artificiais  • 15

PLANTAS ARTIFICIAIS

Plantas do Deserto

As plantas artificiais Reptiles Planet são ideais para
decorar o terrário. Ajudam a recriar um biótopo natural 
graças às estruturas e às folhas muito semelhantes.

Foram concebidas com realismo, estética e elegância. 
Cada planta possui uma base de resina que reproduz 
fielmente a rocha.
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n

Plantas Tropicais

As plantas artificiais de Reptiles
Planet são ideais para complementar 
a decoração do terrário.

A gama, Exotic Plants, foi concebida 
para reproduzir fielmente as plantas 
exóticas. São uma alternativa ás 
plantas reais, muitas vezes difíceis de 
manter.

Altura máxima: 35 cm

Repti Exotic Plant

Musa basjoo
Sieb

Pembe Bush
(9 x 7 x 30 cm)

African Aloe Vera
(8 x 8 x 20 cm)

Australian Bush
(8 x 7 x 34 cm)

Phalaenopsis
amabilis

Nephnolepis
Cordifoolia Presl

ref: RP876024

ref: RP876252 ref: RP876248 ref: RP876250

ref: RP876026 ref: RP876022

n n n nPembe
Bush

African Aloe
Vera

Australian
Bush

Red Anthurium
Plant

Red Anthurium Plant
33 cm no pedestal

ref: RP876277
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n

n

n n

Plantas do Deserto

Repti Exotic Plant
Philodendron

Jungle Vine

Repti Exotic Plant
Cala

Jungle Liana
(1m - Liana artificial)

Amazon

Green succulent Aeonium 11 cm Red desert succulent 15 cm

Congo Seringeti Cruise
ref: RP876254

ref: RP876275 ref: RP876273

ref: RP876256 ref: RP876258 ref: RP876260

ref: RP876029 ref: RP876027 ref: RP876253

4 753697 520165 4 753697 520158

n nGreen Succulent
Aeonium 11 cm

Red desert succulent
15 cm
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n

n n

Stone Age Serie Dish

Repti Dish Deep Repti Dish

A gama Stone Age e Repti Dish Ponds imitam
perfeitamente as rochas e misturam-se perfeitamente 
com o ambiente natural do terrário.
A parte interna é lisa para facilitar a limpeza e assim 
evitar o crescimento de bactérias. A resina usada na
fabricação é de grau alimentício. A bacia pode,
portanto, ser usada como bebedouro ou comedouro.
O peso evita que os animais o derrubem.

XS

XL

M (12 x 11.5 x 8cm) XXL (24 x 22 x 20cm)
XS (6 x 1 x 4cm)

M (12 x 3 x 11.5cm) L (14 x 4 x 11cm) XL (18 x 4 x 15cm) XXL (24 x 4 x 20cm)

S (10 x 3 x 7cm)

S M L
(11 x 2.5 x 0.9 cm)
ref: RP876212

(17 x 7.5 x 21 cm)
ref: RP876208

ref: RP876219 ref: RP876231
ref: RP876220

ref: RP876218 ref: RP876224 ref: RP876226 ref: RP876228

ref: RP876222

(14 x 3 x 11 cm)
ref: RP876210

(16.5 x 2.5 x 12.5 cm)
ref: RP876206

(17.5 x 3.5 x 14 cm)
ref: RP876204

BEBEdOUROS E COMEdOUROS
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n

n

n

n

Fonte da floresta de 
água potável

Bebedouro para
Tartaruga

Forest Bowl

Forest Dish

Bebedouro M

Forest Dish L Forest Dish M Forest Dish XS

ref: RP876241

(16 x 10 x 2 cm)
ref: RP876233

(14.5 x 12.5 x 3 cm)
ref: RP876237

(14 x 11.5 x 2.5 cm)
ref: RP876235

(7.5 x 8.5 x 3 cm)
ref: RP876239

(8.2 x 8 x 2.5 cm)
ref: RP876243
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n

n n

n n

Comedouro de cerâmica 
branco de larva de farinha

Comedouro de plástico 
preto

Comedouro de cerâmica 
branco

Bebedouro 
Plástico

Bebedouro Plástico
Redondo

(8 x 4 x 1.5 cm)
ref: RP876281

(8 x 4 x 1.5 cm)
ref: RP876279

Comedouro Plástico Preto L

Comedouro Plástico Preto M

Bebedouro Plástico Verde M

Bebedouro Plástico Redondo M

Comedouro Plástico Preto S

Bebedouro Plástico Verde L
Bebedouro Plástico Redondo L

(13.5 x 9.5 x 3.8 cm)
ref: RP876271

(9.8 x 7.5 x 2.8 cm)
ref: RP876269

(10 x 5 x 1.1 cm)
ref: RP876265

(8.1 x 6 x 1.1 cm)
ref: RP876261

(7 x 5 x 2 cm)
ref: RP876267

(15 x 7.5 x 1.4 cm)
ref: RP876263

(16.6 x 12.2 x 1.8 cm)
ref: RP876259
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n nComedouro para répteis Cricket Feeder

(11.5 x 8.5 x 4 cm)
ref: RP876176

(9 x 9 x 10.5 cm)
ref: RP876180

Este comedouro permitirá alimentar os répteis e anfíbios 
com segurança com larvas de farinha, búfalos ou morios. 
A superfície interior lisa e rebordo evitam a propagação 
de vermes no terrário. A parte superior é removível.

O Reptiles-Planet Cricket Feeder Dispenser é 
uma ferramenta conveniente e fácil de usar 
para alimentar os répteis e os anfíbios com 
insetos.
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PINCAS E GANChOS
´

n

n n

n

Pinça Protect

Pinça Maleavel Protect Luvas de Proteção

Gancho para Serpente Deluxe

63 cm

130 cm

Luvas Reptiles

40 cm

60 cm

96 cm

150 cm

100 cm

ref: RP890000

ref: RP890025

ref: RP890060

ref: RP890085

ref: RP890090

ref: RP890095

ref: RP890030

ref: RP890005

l Luvas de protecção para lidar com
    segurança com os répteis.

l Couro grosso protege as mãos de
    arranhões e mordidas de animais
    tímidos ou agressivos.

l Tamanho: 40 cm
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Este gancho em alumínio representa a mais recente tec-
nologia em ganchos para serpentes. Extendido, mede 1m, 
mas quando fechado mede apenas 45cm. Este gancho é 
frequentemente usado pelos bombeiros, porque pode ser
armazenado com segurança no veículo.

O Reptiles-Planet Pinning Hook é um 
objecto indispensável para os proprie-
tários de serpentes venenosas, espe-
cialmente em caso de fuga. É simples 
e fácil de usar. A sua extremidade de 
borracha permite imobilizar uma cobra 
em fuga, colocando o gancho por 
trás da cabeça. Uma vez que a cobra 
esteja presa ao chão, a extremidade 
inferior do gancho deve ser mantida 
firmemente no lugar para que a cobra 
não se possa virar e morder.

Este acessório é indispensável na alimentação dos 
répteis de estimação ou para remover os resíduos 
sem lhes causar « stress ». Durante a alimentação, 
poderá manter a distância dos animais, reduzindo 
assim o seu nível de « stress » e ao mesmo tempo ficar 
seguro. Para alimentar pitões reais jovens, usamos 
pinças de 30 ou 38 cm de comprimento. Para ali-
mentar pitões grandes, seria melhor usar uma pinça 
hemostática ou uma pinça de 60 cm de comprimen-
to. As hemostáticas são usadas principalmente pelos 
criadores profissionais.

Para alimentar os lagartos sem 
sentir o cheiro dos insetos.

n

n

n

n

Gancho
Telescópico Deluxe

Gancho de fixação

Pinças e tesouras

Armadilha insetos

Telescópico

Gancho de
fixação para
serpentes
venenosas

12.5 cm 20.5 cm 25 cm

30 cm 38 cm 45 cm

60 cm

ref: RP890065

100 cm
ref: RP890065

ref: RP890100 ref: RP890105 ref: RP890115

ref: RP890125 ref: RP890135 ref: RP890140

ref: RP890150

ref: RP890071
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n

n

n

n

Gancho p/Python 100 cm 
removível

Gancho de cobra compacto 60 cm

Gancho telescópico de cobra 60 cm

Pinça de alimentação 
angular 25 cm

Pinça de
alimentação
angular

« Gancho resistente »

ref: RP890067 ref: RP890120

8 960015 631427 3 760140 902103

20.5 cm
ref: RP890110

ref: RP890063

ref: RP890061

8 960015 631410

8 960015 631403
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n nPinky Pump Vidro de substituição
para Pinky Pump

Pinky Pump

25 cm 25 cm

Vidro de substituição para
Pinky Pump

(Seringa de Alimentação)
ref: RP890160

ref: RP890170 ref: RP890170

ref: RP890165

ref: RP890064

Seringa de alimentação para
serpentes bebes

PINKY PUMP
A Pinky Pump foi inventada por criadores  
profissionais que estavam cansados de 
elaborarem misturas para alimentarem as 
serpentes bebes que se recusão a comer. 
Inserir um ratinho na seringa Pinky Pump, 
e a serpente pode ser alimentada direta-
mente. A seringa limita a probabilidade de 
regurgitação nas serpentes bebes reduzin-
do assim o nível de « stress ».

A parte em vidro da Pinky Pump poderá 
quebrar-se com o uso. A peça está disponí-
vel em separado.

As pinças de Tesoura Curva são 
muito úteis e têm vários usos, 
como alimentação, vários cui-
dados, coleta de mudas e fezes 
no terrário.

Os hemostatos são especial-
mente populares entre criadores 
profissionais.

n

n

Pá de areia e substrato

Pinça Hemostática 
Curvada (hemostat)
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Mala de Ferramentas
Herpetologicas Médio

Mala de Ferramentas
Herpetologicas

Conjunto de 4 abridores de 
boca de cobra

Agulha gavage

ref: RP890185

A Mala Herpetologista é perfeita para passeios na 
natureza. Em casa, permite que todos os acessórios em 
um lugar compacto e organizado. Contém uma pinça 
de compressão dobrável, dois ganchos, duas pinças de 
alimentação, uma pinça de tesoura e uma seringa de 
bomba pinky e seus acessórios.

Estas agulhas de gavagem feitas de aço 
inoxidável encaixam perfeitamente em 
seringas padrão vendidas em farmácias. 
Projetada para as necessidades de negó-
cios, já que não há equivalente no
mercado para fazer os
répteis doentes ingerirem
medicamentos. Ajudam
a enviar o medicamento
para o trato digestivo e,
portanto, evitam a
regurgitação. Estas
agulhas vendidas em
conjuntos de três também
podem ser usadas para
pássaros ou outros pequenos
mamíferos. Relação
qualidade / preço excepcional.

Mala Herpetologica

Conjunto de 3 agulhas / sondas de gavagem

ref: RP890180

ref: RP890177

ref: RP540035
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n Conjunto de Sondas de
Sexagem de Serpentes

Conjunto de 3, 5 e 6 sondas de sexagem de 
diferentes diâmetros. Estes kits permitem a 
sexagem de cobras de todos os tamanhos. As 
sondas são vendidas em um estojo de couro 
sintético com alça para prender ao cinto.

Kit 3 Sondas Sexagem de Serpentes bebes

Kit 5 Sondas Sexagem de Serpentes
médias a grandes

Kit 6 Sondas Sexagem de Serpentes
pequenas a grandes

ref: RP890075

ref: RP890080

ref: RP890070
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