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Calcium
Suplemento em pó

• Contém os elementos essenciais 
para um adequado metabolismo 
de cálcio

• Livre de fósforo
• Pó ultrafino
• Para répteis e anfíbios

Deficiência de cálcio é o principal 
problema nutricional de répteis e anfíbios 
em cativeiro. Exo Terra suplemento de 
cálcio em pó contém altos níveis de 
cálcio para ajudar a garantir a saúde a 
longo prazo.

Calcium + D3 
Suplemento em pó

Deficiência de cálcio é o principal problema 
nutricional de répteis em cativeiro. Exo Terra 
+ D3 suplemento de cálcio em pó contém 
altos níveis de cálcio-fósforo, bem como 
uma quantidade equilibrada de vitamina D3 
para otimizar a absorção de cálcio e para 
ajudar a garantir a saúde a longo prazo. 
A vitamina D3 ajuda a uma boa absorção 
de cálcio e é vital para répteis em cativeiro 
não exposto à luz natural do sol ou luz 
ultravioleta.

• Contém os elementos essenciais 
para um adequado metabolismo 
de cálcio

• Livre de fósforo
• Pó ultrafino
• Para répteis e anfíbios

Multi Vitamin 
Suplemento em pó

A maioria dos répteis e anfíbios são incapazes 
de obter as vitaminas e minerais que eles 
requerem na sua dieta em cativeiro. Exo Terra 
suplemento multivitamínico pó é formulado 
para atender às necessidades nutricionais 
de répteis e anfíbios em conjunto com sua 
dieta diária. Este contém os níveis exactos de 
vitaminas, aminoácidos que são essenciais 
para a produção de energia, crescimento, 
reprodução e muitas outras funções 
fisiológicas.

• Vitamina A de beta caroteno
• Contém todos os aminoácidos 

essenciais
• Perfeitamente equilibrada, sais minerais, 

aminoácidos e vitaminas
• Estimula o crescimento, reprodução e 

outras funções vitais do corpo
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PT1850 Calcium Powder Supplement  40g 

PT1851 Calcium Powder Supplement  90g 

PT1852 Calcium Powder Supplement 450g

PT1855 Calcium + D3 Powder Supplement      40g  

PT1856 Calcium + D3 Powder Supplement      90g  

PT1857 Calcium + D3 Powder Supplement           450g z PT1860  Multi Vitamin Powder Supplement      30g  

PT1861  Multi Vitamin Powder Supplement     70g  
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Suplementos
Para garantir a ingestão de vitaminas 
e minerais suficiente, a Exo Terra tem 
desenvolvido uma série de suplementos 
líquidos que podem ser facilmente 
adicionados à água potável de répteis 
e anfíbios. Os suplementos liquidos são 
facilmente absorvidos pelas animais e 
não têm efeitos sobre o paladar da água. 
Estes líquidos são ideais para os níveis 
de reposição mineral (electrólitos) em 
condições de stress e durante a reprodução. 

PT1971  Calcium 100 ml 

O tratamento químico da água, o que 
a torna adequada para o consumo 
humano,deixa resíduos tóxicos de cloro e 
cloraminas na água. Diminutos vestígios 
de metais tóxicos também tornam a água 
da torneira insegura para os répteis e 
anfíbios. Trate sempre a água da torneira 
com um condicionador de água bebível 
de cálcio. Exo Terra contém altos níveis de 
cálcio. A deficiência em cálcio é o principal 
problema dietético dos répteis e anfíbios 
em cativeiro.

Calcium
Suplemento de cálcio liquido

• Remove o Cloro & as Cloraminas
• Neutraliza os metais pesados
• Reabasteçe níveis de cálcio
• Evita a Hipocalcemia

PT1976  Aquatize 100 ml

PT1980  Mistimize 30 ml

O tratamento químico da água, permite que seja 
adequado ao consumo humano, deixa resíduos 
tóxicos de cloro e cloramina na água. Pequenos 
vestígios de metais tóxicos tornam a água 
corrente inadequada para répteis e anfíbios. 
Adicionar Aquatize à água. Contém extratos 
vegetais que estimulam o desenvolvimento de 
uma camada mucosa em répteis e peixes. Os 
óleos básicos desses extratos ajudam a fazer 
a muda nos répteis e a manter a pele e as 
escamas em ótimas condições de saúde.

O tratamento químico da água da torneira, adequado para consumo 
humano, deixa resíduos tóxicos de cloro e cloramina na água. Pequenos 
vestígios de metais tóxicos tornam a água corrente inadequada para 
répteis e anfíbios. Trate sempre a água da torneira com o condicionador 
de água Mistimize. Nenhuma outra substância foi adicionada para eliminar 
resíduos brancos no vidro ou nas plantas do terrário. Ao contrário de outros 
condicionadores de água, contendo extratos de ervas, o Mistimize não 
interfere no funcionamento adequado de certas estruturas complexas dos 
dedos e cauda da cauda do réptil (por exemplo, Geckos e Anoles) quando 
pulverizadas nas superfícies da residência.

• Torna a água corrente segura, cria condições 
aquáticas mais saudáveis

• Elimina cloro e cloramina
• Neutraliza metais pesados
• Desinfecta
• Estimula o desenvolvimento de uma camada 

mucosa em anfíbios e peixes
• Ajuda na muda da pele

• Remove Cloro e Cloramina
• Neutraliza metais pesados
• Anti-aderente
• Gecko e Anole seguros

Aquatize
Condicionador de água para terrários

Mistimize
Condicionador de água de nebulização
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PT2609  Natural Terrarium*  90 x 45 x 90 cm  (WxDxH)

Grande
Altura Extra

Só para fins de imagem
(*) Não disponível no Reino Unido

/
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O sistema de ventilação patenteado 
fornece uma óptima ventilação e 
mantém a frente de vidro livre de 
húmidade.
(US PAT# 7,481,183)

Sistema de 
Ventilação

A Exo Terra terrário de vidro é a habitação ideal para répteis ou anfíbios 
concebida por herpetólogos Europeus. A abertura de portas frontais 
permite um fácil acesso para manutenção e de alimentação. A fechadura 
especialmente concebida irá impedir fugas e as portas podem ser abertas 
separadamente. A tela no topo totalmente ventilada permite a penetração de 
UVB e infravermelhos, e são completamente removíveis para acesso fácil para 
decoração ou limpeza. Na parte de trás da cobertura de tela estão 5 entradas 
para fios ou tubos de ambos os lados para instalar as pedras de aquecimento, 
cascatas, sensores, etc. dentro do terrário. No fundo tem um rebordo para 
permitir a fácil montagem da placa de aquecimento. A janela frontal extra 
alta é ideal para grossas camadas de substratos (répteis furadores), partes 
aquáticos (paludarium) ou para montar uma Toca para Répteis Exo Terra. O 
fundo natural têm a  mesma cor que todas as  outras decoração Exo Terra 
(bebedouros, cascatas, pedras de  aquecimento, etc.) e fornecem uma 
dimensão extra para escalar.

• Completamente em vidro
• Portas na parte frontal
• Topo amovível
• Grelha de ventilação única
• Fechaduras para evitar fugas
• Tampa de tela metálica totalmente ventilada
• Fundo levantado para fácil montagem de placa de aquecimento
• Até dez passagens para fios
• Fundo Rocha Natural
• Profundo e com superfície larga
• Janela frontal fixa e Alta para camadas espessas de substrato ou
para uma secção aquática

Terrário de Vidro
Habitat de répteis avançado.
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Nano
Largo/ Alto

PT2599 Natural Terrarium Nano - Wide * 20 x 20 x 20 cm (WxDxH)

PT2601 Natural Terrarium Nano - Tall  20 x 20 x 30 cm (WxDxH)

O terrário, é sem dúvida, o aspecto mais importante no 
sucesso da manutenção de répteis e anfíbios. Muitas 
espécies têm necessidades diferentes, portanto um terrário 
versátil e facilmente adaptável é essencial.  A fim de atender 
às necessidades de herpetólogos e mais importante, as 
necessidades dos répteis e anfíbios, a Exo Terra desenvolveu 
uma gama ampla de terrários, cada um com as suas próprias 
características específicas. Todos os nossos terrários podem 
ser usados   em diversas aplicações e montagens; desde 
alojamento temporário até para um terrário natural de alta 
qualidade.

PT2600  Natural Terrarium Mini - Wide  30 x 30 x 30 cm (WxDxH) 

PT2602  Natural Terrarium Mini - Tall  30 x 30 x 45 cm (WxDxH)

PT2605  Natural Terrarium Small - Wide  45 x 45 x 45 cm (WxDxH) 

PT2607  Natural Terrarium Small - Tall  45 x 45 x 60 cm  (WxDxH)

Mini
Largo / Alto

Small
Largo / Alto

Ventilação do Vidro Frontal Fundo à prova de água Calha ligeirament levantada

À medida da Tampa Compact  Top 
Canopy (opcional)

Malha ultra fino de aço inoxidável

Higrómetro, Termómetro ou 
combinado PT2477 - PT2472 - 
PT2470 (opcional)

Fecho fácil para evitar fugas

Aluquete  PT2620 para previnir 
acesso indesejado (opcional)

Fecho fácil para fechar a tampa 
de rede

Suporta o Candeeiro  Light Dome 
(opcional)

Bloqueio Fácil para evitar a fuga pelas 
passagens dos fios

Duas ranhuras profundas 
nas costas permite esconder 
facilmente os fios ou tubos

COM DUAS PORTAS 
PARA PREVENIR A FUGA!

Só para fins de imagem Só para fins de imagem
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PT2600  Natural Terrarium Mini - Wide  30 x 30 x 30 cm (WxDxH) 

PT2602  Natural Terrarium Mini - Tall  30 x 30 x 45 cm (WxDxH)

PT2605  Natural Terrarium Small - Wide  45 x 45 x 45 cm (WxDxH) 

PT2607  Natural Terrarium Small - Tall  45 x 45 x 60 cm  (WxDxH)

Mini
Largo / Alto

Small
Largo / Alto

Ventilação do Vidro Frontal Fundo à prova de água Calha ligeirament levantada

À medida da Tampa Compact  Top 
Canopy (opcional)

Malha ultra fino de aço inoxidável

Higrómetro, Termómetro ou 
combinado PT2477 - PT2472 - 
PT2470 (opcional)

Fecho fácil para evitar fugas

Aluquete  PT2620 para previnir 
acesso indesejado (opcional)

Fecho fácil para fechar a tampa 
de rede

Suporta o Candeeiro  Light Dome 
(opcional)

Bloqueio Fácil para evitar a fuga pelas 
passagens dos fios

Duas ranhuras profundas 
nas costas permite esconder 
facilmente os fios ou tubos

COM DUAS PORTAS 
PARA PREVENIR A FUGA!

Só para fins de imagem Só para fins de imagem

PT2600  Natural Terrarium Mini - Wide  30 x 30 x 30 cm (WxDxH) 

PT2602  Natural Terrarium Mini - Tall  30 x 30 x 45 cm (WxDxH)

PT2605  Natural Terrarium Small - Wide  45 x 45 x 45 cm (WxDxH) 

PT2607  Natural Terrarium Small - Tall  45 x 45 x 60 cm  (WxDxH)

Mini
Largo / Alto

Small
Largo / Alto

Ventilação do Vidro Frontal Fundo à prova de água Calha ligeirament levantada

À medida da Tampa Compact  Top 
Canopy (opcional)

Malha ultra fino de aço inoxidável

Higrómetro, Termómetro ou 
combinado PT2477 - PT2472 - 
PT2470 (opcional)

Fecho fácil para evitar fugas

Aluquete  PT2620 para previnir 
acesso indesejado (opcional)

Fecho fácil para fechar a tampa 
de rede

Suporta o Candeeiro  Light Dome 
(opcional)

Bloqueio Fácil para evitar a fuga pelas 
passagens dos fios

Duas ranhuras profundas 
nas costas permite esconder 
facilmente os fios ou tubos

COM DUAS PORTAS 
PARA PREVENIR A FUGA!

Só para fins de imagem Só para fins de imagem

PT2600  Natural Terrarium Mini - Wide  30 x 30 x 30 cm (WxDxH) 

PT2602  Natural Terrarium Mini - Tall  30 x 30 x 45 cm (WxDxH)

PT2615  Tampa para PT2600 - PT2602  

PT2603  Natural Terrarium Small - Low  45 x 45 x 30 cm (WxDxH) 

PT2605  Natural Terrarium Small - Wide  45 x 45 x 45 cm (WxDxH) 

PT2607  Natural Terrarium Small - Tall  45 x 45 x 60 cm  (WxDxH)

PT2616  Tampa para PT2605 - PT2607  

Mini
Largo / Alto

Small
Largo / Alto

Ventilação do Vidro Frontal Fundo á prova de água Calha ligeirament levantada

À medida da Tampa Compact  Top 
Canopy (opcional)

Malha ultra fino de aço inoxidável

Higrómetro, Termómetro ou 
combinado PT2477 - PT2472 - 
PT2470 (opcional)

Fecho fácil para evitar fugas

Aluquete  PT2620 para previnir 
acesso indesejado (opcional)

Fecho fácil para fechar a tampa 
de rede

Suporta o Candeeiro  Light Dome 
(opcional)

Bloqueio Fácil para evitar a fuga pelas 
passagens dos fios

Duas ranhuras profundas 
nas costas permite esconder 
facilmente os fios ou tubos
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PT2610  Natural Terrarium Medium - Wide  60 x 45 x 45 cm  (WxDxH) 

PT2612 Natural Terrarium Medium - Tall  60 x 45 x 60 cm (WxDxH) 

PT2608 Natural Terrarium Medium - X-Tall     60 x 45 x 90 cm (WxDxH)

PT2604 Natural Terrarium Medium - Low       60 x 45 x 30 cm (WxDxH)

PT2606 Natural Terrarium Medium - Wide       45 x 45 x 90 cm (WxDxH)

PT2617 Tampa para PT2610 - PT2612      

Medium
Médio Largo/ Alto / Extra-Alto

Large
Grande Largo/ Alto / Extra-Alto

PT2613  Natural Terrarium Large - Wide 90 x 45 x 45 cm (WxDxH)

PT2614  Natural Terrarium Large - Tall 90 x 45 x 60 cm (WxDxH)

PT2609  Natural Terrarium Large - X-Tall * 90 x 45 x 90 cm (WxDxH)

Medium
Médio Largo/ Alto / Extra-Alto
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Só para fins de imagem
(*) Não disponível no Reino Unido
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Large
Grande Largo/ Alto / Extra-Alto

PT2613  Natural Terrarium Large - Wide 90 x 45 x 45 cm (WxDxH)

PT2614  Natural Terrarium Large - Tall 90 x 45 x 60 cm (WxDxH)

PT2609  Natural Terrarium Large - X-Tall * 90 x 45 x 90 cm (WxDxH)

Medium
Médio Largo/ Alto / Extra-Alto
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Só para fins de imagem
(*) Não disponível no Reino Unido

Large
Grande Largo/ Alto / Extra-Alto

PT2613  Natural Terrarium Large - Wide 90 x 45 x 45 cm (WxDxH)

PT2614  Natural Terrarium Large - Tall 90 x 45 x 60 cm (WxDxH)

PT2609  Natural Terrarium Large - X-Tall * 90 x 45 x 90 cm (WxDxH)

Medium
Médio Largo/ Alto / Extra-Alto
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Só para fins de imagem
(*) Não disponível no Reino Unido

Large
Grande Largo/ Alto / Extra-Alto

PT2613  Natural Terrarium Large - Wide 90 x 45 x 45 cm (WxDxH)

PT2614  Natural Terrarium Large - Tall 90 x 45 x 60 cm (WxDxH)

PT2609  Natural Terrarium Large - X-Tall  90 x 45 x 90 cm (WxDxH)

PT2611  Natural Terrarium Large - Low 90 x 45 x 30 cm (WxDxH)
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Habitat Kit Rainforest
Kit Iniciação Terrário completo da Selva

É o conjunto ideal para um 
herpotologo iniciante ou 
experiente dar ao
seu passatempo uma partida 
bem sucedida 

O Kit Habitat Rainforest Exo Terra é o conjunto ideal para um herpotologo iniciante! O 
conjunto vem completo com todos os acessórios necessários dar ao seu passatempo 
com terrário uma partida bem sucedida - incluindo o Terrário de Vidro Exo Terra, 
concebido pelos herpetologistas europeus.

O Small Habitat Kit é ideal para : pequenos espécies de cobras, lagartos e geckos 
como Anolis carolinensis, Anolis sagrei, Rhampholeon brevicaudatus, Holaspis 
guentheri, Takydromus sexlineatus, Phelsuma laticauda, Hemidactylus frenatus, 
Lygodactylus luteopicturatus, Mabuya macularia, Sceloporus variabilis, Brookesia 
superciliaris, Hyla cinerea, etc. Também é conveniente para alojar temporariamente 
animais juvenis de espécies maiores.

O Medium Habitat Kit é ideal para : pequenas e médias espécis de cobras, rãs, 
lagartos e geckos como Phelsuma madagascariensis, Rhacodactylus ciliatus, Litoria 
caerulea, Agalychnis callidryas, Ptychozoon kuhlii, Uroplats henkeli, Gekko ulikovskii, 
Gecko vittatus, Chamaeleo hohnelli, Chamaeleo rudis, Opheodrys aestivus, Mabuya 
multifasciata, Mabuya quinquetaeniata, etc. Também é apropriado como alojamento 
temporário para juvenis de espécies maiores.

PT2660  Habitat Kit Rainforest * Pequeno    30 x 30 x 45 mm                                         

Terrário de Vidro da Exo Terra - Tampa Compact Top - Higrómetro - Termómetro - Fundo em 
Rocha - Bebedouro Pequeno - Substrato de Plantação - Planta da Selva Croton - Planta da Selva 
Amapallo - Liana da Selva Médio - Feto da Selva Pequeno - Manual de Instruções

PT2662  Habitat Kit Rainforest*  Médio 45 x 45 x 60 mm                             

Terrário de Vidro da Exo Terra - Tampa Compact Top - Higrómetro - Termómetro - Fundo em 
Rocha - Bebedouro Médio - Substrato de Plantação - Planta da Selva Croton - Planta da Selva 
Amapallo - Liana da Selva Pequeno - Feto da Selva Grande - Manual de Instruções 
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Habitat Kit Desert
Kit Iniciante Terrário completo de Deserto

O Kit Habitat Desert Exo Terra é o conjunto ideal para um herpetologo 
iniciante! O conjunto vem completo com todos os acessórios necessários 
dar ao seu passatempo com terrário uma partida bem sucedida - incluindo o 
Terrário de Vidro Exo Terra,

O Small Habitat Kit é ideal para : pequenas espécies de cobras, lagartos 
e geckos como Stenodactylus petrii, Coleonyx brevis, Teratolepis fasciata, 
Tropiocolotes persicus, Paroedura androyensis e muitos outros. Também é 
conveniente para alojar temporariamente espécies de juvenis maiores.

O Medium Habitat Kit é ideal para : Pequenos a médios espécis de 
cobras, rãs, lagartos e geckos como Cordylus tropidosternum, Chalarodon 
madagascariensis, Xenagama taylori, Eumeces schneideri, Eublepharis 
macularius, Paroedura picta, Teratoscincus scincus, Hemitheconyx 
caudicinctus, Lichanura trivirgata e muitos mais. Também é apropriado como 
alojamento temporário para juvenis de espécies
maiores.

PT2652 Habitat Kit Desert - Medium * 45 x 45 x 45 cm                        

Terrário de Vidro Exo Terra - Tampa Compact Top - Higrómometro - Termômetro - Fundo Terrário 
em Rocha - Bebadouro Pequeno - Areia de Deserto Vermelha - Cacto Barril Pequeno - Rocha 
Pequena - Caverna Pequena - Manual de Instrução
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Habitat Kit 
Invertebrate
Kit de Iniciação Invertebrado

•  Terrário em Vidro
• Duad portas frontais para um acesso
 sem perigo de fuga
• Inclui todos os itens de decoração necessários
• Ventilação única através da janela frontal
• Tela metálica completa para uma ventilação superior
• Fundo de Terrário de Rocha com aspecto natural
• Sistema de Iluminação Compact Top com lâmpada
• Também inclui: Manual de Instalação, Substrato,
 Bebedouro, Planta da Selva, Caverna de Réptil,
 Termômetro e Higrômetro.

O Habitat Kit Invertebrate é o conjunto ideal para o entomólogo iniciante! 
O conjunto vem com todos dos componentes necessários para dar o seu 
passatempo predileto uma partida com éxito - inclui o Terrário de Vidro da Exo 
Terra com sistema de iluminação.

Terrário de Vidro da Exo Terra tem a característica de portas frontais permitindo o 
acesso fácil para a manutenção e a alimentação. A tela de ventilação superior é 
feita do aço para prevenir as fugas. A Tampa Compact Top da Exo Terra (incluída) 
foi especialmente concebida para o Terrário de Vidro da Exo Terra. Este sistema 
de iluminação de "instalação fácil" contém um reflector e uma lâmpada Sun 
Glo..

Um manual de instruções está incluído para guiá-lo no processo de instalação, 
decoração e manutenção do Habitat Kit Invertebrate da Exo Terra. Exo Terra o 
website (www.exo-terra.com) contém a informação vital em como cuidar bem 
dos diferentes tipos de espécies de invertebrados que pode ser alojada neste 
Habitat Kit Invertebrates de Exo Terra. Ideal  para : Aracnídeos & scorpiões, 
milpernass & centopeias, louva-deuses,  bichos paus, besouros, etc.

PT2654 Habitat Kit Invertebrate * 30 x 30 x 30 cm / 12” x 12” x 12”     

Terrário de Vidro Exo Terra - Tampa Compact Top - Lâmpada Exo Terra Sun Glo - 
Fundo em Rocha - Planta de Selva Pequena - Bebedouro com Espuma Pequeno 
- Caverna Pequena - Substrato Plantação - Higrómetro - Termómetro - Manual de 
Instruções Catálogo para Terárrios
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Monsoon RS400
Sistema de Chuva de Alta Pressão

• Unidade de chuva programável para terrários e estufas
 • Fácil de instalar em qualquer tipo de terrário ou estufa
 • Bicos para diveras aplicações (até 6!)
 • Grande reservatório de 4 litros

PT2495 Monsoon RS400 22 x 22 x 33 cm

PT2496 Remote Control Monsoon RS400

PT2498 Monsoon Y - connector 

PT2500 Monsoon Water Filter

PT2502 Monsoon Suction Cups

PT2504 Monsoon Tubing

Tubagem fácil de instalar, atravéz  das 
entradas de fios e tubos que podem ser 
fechadas (uma characteristica em todos os 
terrários Exo Terra)

Bicos de spray flexíveis pode ser  apontado em 
qualquer direcção.

Fácil de conectar e instalar Tampa Inclinada facilita o enchimento do 
reservatório de água

O sistema pode ser programado para chuver várias vezes por cada ciclo de 
24 horas, em períodos de tempo variados de um segundo a duas horas. O 
reservatório grande de 4 litros  garante o funcionamento contínuo durante vários 
dias, sem necessidade de recarga (ideal para as férias!), e o reservatório pode 
ser facilmente enchido novamente, sem a necessidade de desinstalar o sistema 
inteiro.

O Exo Terra Monsoon RS400 vem com dois bicos fáceis de instalar, mas o 
sistema pode ser aumentado para acomodar até 6 bicos, tornando-o ideal 
para terrários múltiplas. A chuva produzida através destes bicos especialmente 
desenhados, é extremamente fina, criando um efeito de névoa no terrário ou 
estufa, e os tubos extra longos torna possível esconder o aparelho numa área de 
armazenamento ou abaixo do terrário no móvel.

x2

Controlo Remoto opcional 
(vendido em separado)
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Móveis
Móvel de Terrário
• Duplo compartimento de armazenamento
• Estação de trabalho incorporado
• Corte traseiro fornece fácil acesso para fios / equipamentos
• De construção Robusta e durável.

PT2625  Terrarium Cabinet * 31 x 31 x 80 cm  Para PT2600 & PT2602

PT2627  Terrarium Cabinet * 46. 5 x 46.5 x 80 cm  Para PT2605 & PT2607

PT2629  Terrarium Cabinet * 61.5 x 46.5 x 80 cm   Para PT2610 & PT2612 & PT2608

PT2631  Terrarium Cabinet * 92.5 x 47.5 x 83 cm   Para  PT2613 & PT2614 & PT2609

Robusto, durável o Móvel de Terrário Exo Terra é fácil de montar o seu aspecto torna-o ideal para 
qualquer sala de estar. O Móvel de estilo estante vem com posicionadores para manter o terrário 
no lugar e com dois compartimentos de armazenamento de alimentos e acessórios. A porta do 
compartimento superior puxa-se para baixo, criando uma mesa de trabalho prática e conveniente 
para a preparação dos alimentos ou manutenção do terrário. A abertura na parte traseira fornece 
fácil acesso para ocultação de fios eléctricos ou equipamentos.

Fundos
Fundos de Rocha de Terrários

• Aspecto de rocha natural
• Fácil de cortar
• Isola o terrário, cria uma dimensão extra
• Para terrários tropicais e de deserto
• Fabricado em preto, não tóxico poliestireno

Os Fundos de rocha Exo Terra são fáceis de cortar e têm 
uma aparência incrivelmente natural. Ideal para os répteis 
escalarem ou simplesmente para embelezar a aparência 
natural do terrário, os fundos de rocha Exo Terra é perfeito 
para a criar um habitat harmonizado e tridimensional . Feito 
de poliestireno preto e não branco, o qual seria visível se 
lascado ou acidentalmente danificado, a sua cor de terra 
permite a adaptação a qualquer tipo de terrário - húmido 
ou seco. Poliestireno também contribui para o isolamento 
do terrário. O fundo de rocha Exo Terra possui duas 
características, tem recortes que permite a passagem e 
ocultação de cabos e tubagens e é adequada para terrários 
de deserto e terrários tropicais. O fundo de rocha Exo Terra 
corta-se facilmente sendo assim adaptável a qualquer terrário 
para tapar o fundo de vidro. 

Termómetro Higrómetro
Termómetro

PT2465  Thermometer PT2466  Hygrometer PT2474  Thermometer 

Termómetro
Digital para 
Terrário

PT2455  Liquid Crystal Thermometer 

Fundos Disponíveis

PT2950 * 30 x 30 cm   Para PT2600

PT2951 30 x 45 cm   Para PT2602

PT2955 45 x 45 cm  Para  PT2605

PT2956 45 x 60 cm   Para  PT2607

Fácilment cortado para adaptar a qualquer terrário

• Aluquete seguro de combinação
• Impede a abertura acidental
• À prova de criançãs
• Ideal para todos os Terrários de Vidro 

Exo Terra

PT2620  Terrarium Lock 

Lock
Aluquete para Terrário
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O Terrario de rede Exo Terra é o habitat ideal para muitos répteis e anfíbios. 
O fundo é totalmente impermeável e pode albergar até 8cm de água 
ou substrato humedecido. A rede foi concebida para permitir a máxima 
circulação de ar, assegurando uma boa ventilação no Terrário. A contínua 
circulação do ar também contribui para minimizar o odor e os fungos. 
Para aumentar a humidade do ar no Terrário pode se fazer nebulizações, 
humedecendo o substrato, ou colocar uma cascata Exo Terra com Fogger. 
Para manter um nível maior de humidade no terrário, acrescente plantas 
naturais (ou Plantas Exo Terra). A adição de um fundo Exo Terra irá ajudar a 
manter a humidade dentro do habitat. 

Screen Terrarium
Habitat permeável ao ar e UV

• Fácil de instalar
• Extremamente bem ventilado
• acesso frontal porta deslizante
• robusto, construção leve
• Ideal para camaleões e muitas
espécies arbórea
• Permeável à luz UV
• Para uso interior e exterior

PT2640 Screen Terrarium   45 x 45 x 45 cm

PT2641 Screen Terrarium   45 x 45 x 60 cm

PT2645 Screen Terrarium   60 x 45 x 45 cm

PT2646 Screen Terrarium   60 x 45 x 60 cm

Flextray
Uma bandeja impermeável de
uso múltiplo para Flexarium.

Exo Terra Flextray pode ser usado para manter substratos 
e/ou conter líquidos dentro do Flexarium (disponível em 
modelos verticais e horizontais)

PT2570 Flextray A para uso com Flexarium (vertical)
PT2571 Flextray B para uso com Flexarium (horizontal)
PT2573 Flextray D para uso com Flexarium 38 (horizontal) e Flexarium 65 & 100 (vertical)
PT2574 Flextray E para uso com Flexarium 65 (horizontal)
PT2575 Flextray F para uso com Flexarium 100 (horizontal)
PT2576 Flextray G para uso com Flexarium (plano)
PT2577 Flextray H para uso com Flexarium (horizontal)
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Crested Gecko Terrarium
Kit Habitat Geco crista

• Terrário totalmente em vidro
• Portas dianteiras duplas para acesso livre
• Ventilação na janela frontal única
• Tela metálica completa para maior ventilação
• Inclui todos os itens de decoração necessários
• Fundo de vista natural da floresta
• Ornamento multifuncional: Totem da Nova Caledônia comedouro e bebedouro
• Samambaia decorativa de Asplenium
• Inclui o sistema de iluminação LED diurno e noturno (a versão americana do kit pequeno Gecko
   Crestado PT3778 não inclui o sistema de iluminação LED)
• Termômetro e hidrômetro analógico
• Substrato de plantação de solo

PT3778 Crested Gecko Terrarium  30 x 30 x 45 cm

PT3779 Crested Gecko Terrarium  45 x 45 x 60 cm

Explorarium
Terrário de Tela Completo de 
Montagem Rápida

• Montagem fácil e rápida
• Para uso interior e ao ar livre
• Extremamente fácil a transportar
• Rede de nylon extra forte
• Ótima ventilação
• Prova de Fuga

Abre automaticamente pronto 
para usar

Abre somente com 2 botõesMala Incluida

Rede de Nailon extra-forte
Porta com fixação em velcro para 
comida, entrada de cabos ou tubos.

Fivela de pendura para plantas, 
lâmpadas Glow Light ou ramos

Inclui o Flexitray multiusos para conter 
o substrato ou os líquidos

Pendura em tecido reforçada para 
pendurar o Explorarium e acessórios.

PT2594 Explorarium 60 * 60 x 90 cm 

O Explorarium Exo Terra é extremamente fácil de montar. Simplesmente 
retire-o da mala de transporte, desaperte os dois botões de lado e 
suspenda-o no local pretendido. O nailon durável fornece uma optima 
ventilação e permite os raios ultravioletas das lâmpadas fluorescentes 
UVB ou o sol, penetrar profundamente no interior no recinto.
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A Tampa de Rede Exo Terra é uma tampa para 
aquários e tanques de vidro de instalação fácil. A 
porta de deslize é trancavel e permite uma abertura 
parcial, reduzindo o stress dos habitantes e o risco 
de fuga. A rede metálica forte fornece uma boa 
ventilação e permite a penetração de UV necessária, 
ao mesmo tempo previne eventuais fugas dos 
repteis ou insectos para alimentação.

Tampas de 
Rede
Para Tanques de Vidro

• Fácil de instalar
• Rede metálica durável
• Porta de deslize
• Máxima penetração UV

Available Screen Covers:

PT2670 * 20 x 40 cm / 7.8”x 15.7”  

PT2671 * 25 x 50 cm / 9.8”x 19.6”          

PT2672 * 30 x 60 cm / 11.8”x 23.6”       

PT2673 * 35 x 60 cm / 13.7”x 23.6”      

PT2674 * 30 x 80 cm / 11.8”x 31.5”      

PT2675 * 35 x 80 cm / 13.7”x 31.5”      

Faunarium
Terrário Útil para muitas 
finalidades

• Ideal para transportar animais de terrário ou 
comida viva • Ideal para alojamento temporário ou 
quarentena

• Porta plástica transparente de acesso fácil
• Fácil limpar e desinfectar 

PT2250  Faunarium * 180 x 110 x 125 mm ”

PT2255  Faunarium  230 x 155 x 170 mm ”

PT2260  Faunarium  300 x 195 x 205 mm ”

PT2265  Faunarium  370 x 220 x 250 mm ”

PT2300  Faunarium  360 x 210 x 160 mm ”

PT2310  Faunarium  460 x 300 x 170 mm *

PT2250 PT2255 PT2260 PT2265

PT2300 PT2310
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Breeding Box
Terrário Empilhável para Crias

• Ideal para transportar animais de terrário ou comida viva
• Porta de alimentação especial
• Empilhável para exposição ou objetivos de procriação
• Fendas de ventilação angulares
• Porta grande para acesso fácil
• Terrário em plástico transparente

Cricket Pen
Sala de espera com tubos de distribuição

• Kit completo de tratamento de críquete
• Removível, cubra com boa ventilação
• Dispensador de críquete fácil
• Inclui alimentador de críquete e tigela de água
• Permite grilos limpos e arrumados

A porta de alimentação especial na parte da frente da tampa permite o 
acesso para fornecer alimento e líquidos, mesmo quando as unidades são 
empilhadas. Isto torna a alimentação fácil e previne o stress dado que a 
unidade não precisa ser movida para chegar a ela. A ventilação angular 
fornece uma ótima ventilação a toda hora, mesmo quando o a unidade é 
empilhada.

Exo Terra Cricket Pen é ideal para manter e fornecer grilos vivos. Os grilos 
escalam facilmente nos tubos quadrados, que oferecem um esconderijo para 
eles. Esses tubos servem como ferramentas para facilitar o fornecimento 
de grilos. Puxe cuidadosamente um tubo, agite alguns grilos no terrário ou 
alimentador e substitua o tubo na caneta de críquete.
Os tubos permanecem na posição quando a tampa é removida, permitindo 
fácil acesso e possibilidades reduzidas na fuga de grilos.

Porta de alimentação especial

PT2270  Breeding Box Small  205 x 205 x 140 mm ”

PT2275  Breeding Box Medium  302 x 196 x 147 mm ”

PT2285  Cricket Pen    18 x 14 x 11 cm

PT2287  Cricket Pen     30 x 20,5 x 19,5 cm
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A Exo Terra Lâmpada de Halogéneo de 
Luz Diurna Sun Glo é uma lâmpada de 
halogéneo de largo espetro desenhado 
para emitir uma luz mais natural. O 
halogéneo emite uma quantidade mais 
alta de raios UVA, contribuindo para 
o bem-estar fisiológico de répteis. Ele 
também oferece um nível elevado de 
penetração infravermelha para uma 
termoregulação optimizada

Sun Glo Halogen Daylight lamp
PT2180  35W

Night Heat Lamp

PT2058  100W

PT2059  150W

Reptile Vision

PT2345  13W

PT2346  25W

Halogéneo
As lãmpadas de halogéneo são de facto uma variação 
avançada da tecnologia de lãmpada incandescente. 
Um dos factores principais que encurtam o tempo de 
vida de uma lãmpada incandescente é a evaporação 
do tungsténio que está no interior. Acrescentando um 
pequeno montante de gás de halogéneo (brometo de 
metila) dentro da lãmpada, uma reacção química retira o 
tungsténio da parede do vidro e deposita-os de volta no 
filamento, resultando na extensão da vida da lãmpada. 
As temperaturas mais altas da iluminação de halogéneo 
contribuem a uma luz mais branca, uma saída de luz 
mais alta e com uma maior eficiência.

Vapor de Mercúrio
Auto-Balastrado
A Lâmpada Exo Terra Sun Glo simula o sol e é a solução para um dos 
aspectos mais importantes na manutenção de répteis e animais anfíbios, 
fornecendo os benefícios da luz solar natural. O equilíbrio próprio de luz 
ultravioleta (inclusive UVA e UVB), luz infravermelha e visual (o calor) 
numa lãmpada "fácil de instalar" faz a Exo Terra Sun Glo a escolha de 
criadores profissionais. O Sun Glo é uma luz de espectro cheio com picos 
cuidadosamente sintonizados para assegurar o apetite, a actividade, as 
cores brilhantes, e a absorção de cálcio pela produção de Vitamina D3, e 
acima de tudo, para prevenir a doença metabólica dos ossos. A Exo Terra 
Glo Solar está disponível em duas voltagens, 125 W e 160 W. A Exo Terra 
optou por não desenvolver lãmpadas de voltagem mais baixa porque as 
mesmas simplesmente não geram calor suficiente para as auto-balastradas 
funcionarem adequadamente,tornando-as instáveis e inseguras. •

Sun Glo 
Halogen Spot
Lâmpada de Halogéneo de 
Luz Diurna
• Encaixa nas tampas Exo Terra Dual Top
• Energia altamente eficiente
• Desenho compacto (encaixa GU-10)
• 4750 K temperatura a cores
• Enriquece a coloração do animal
• Estimula o comportamento de procriação
    através dos Raios de UVA

Halogen Basking Spot
• Lãmpada de luz diurna de largo espetro de energia altamente eficiente
• Óptimiza a penetração de calor por níveis de infravermelhos elevados
• Enriquece a coloração com Neodímio
• Estimula o comportamento de procriação e
bem-estar fisiológico do animal por raios UVA
• Pode ser combinado com Night Glo ou
  Heat Glo para um ciclo de 24 horas

Night Heat Lamp
• Simula a luz natural da lua
• É perfeito para visão noturna
• Fornece temperaturas de uma noite tropical
• Estimula o comportamento reprodutivo de anfíbios e répteis
• Pode ser combinado com Night Glo ou
   Heat Glo para um ciclo de 24 horas

Reptile Vision
• Estimula o apetite e a reprodução
• Melhora a percepção do animal no seu ambiente
• Melhora o comportamento natural
• Destinado aos 4 receptores dos olhos dos répteis

Halogen Basking Spot

PT2184

150W
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Uma lâmpada de luz de dia de largo espectro com uma manga de Neodímio. O 
espectro é ideal para a fotossíntese das plantas e a luz UVA (ultravioleta A) que 
contribui para o bem-estar fisiológico dos répteis. Outro factor importante é que o 
calor emitido por esta lâmpada aumenta toda a temperatura ambiental no terrário

Daytime Heat Lamp
• Uma lâmpada de luz de dia de 
  largo espectro para terrários
• Cria declives de calor para a
  termoregulação
• Aumenta a temperatura do 
  ambiente
• Estimula o comportamento de 
  procriação através dos raios UVA
• Pode ser combinado com a 
  Night Glo da Luz Noite ou Heat
  Glo para gerar o calor para um 
  ciclo  de 24 horas

Daytime Heat Lamp

PT2112 PT2114

A21/100W A21/150W

Lâmpadas de Luz
Incandescente
As Lâmpadas de Exo Terra Sun Glo incandescentes 
(excepto a Sun Glo Tight Beam com radiação concentrada) 
têm uma manga de vidro com Neodímio misturado, é um 
raro metal terrestre que modifica o equilíbrio da cor da 
iluminação, dando aos animais do terrário, decoração e 
plantas um aparência mais natural. A Night Glo ou Luz da 
Noite tem uma manga de vidro azul escura que emite uma 
luz parecida à da lua. Todas as lãmpadas são fabricados 
com vidro colorido, prevenindo a perda de cor ou fendas 
na tinta como visto em lãmpadas cobertas num banho 
de cor. O vidro colorido também aumenta a transferência 
da radiação do calor. As lâmpadas incandescentes 
são as fontes mais comu s de iluminação do terrário. 
Embora as lãmpadas incandescentes sejam as mais 
adequadas como fonte de calor, do que como fonte de 
luz visível, elas são a forma perfeita de uma iluminação 
complementar, sendo o que todos os répteis precisam 
uma forma de radiação de calor. Em alguns casos, as 
lâmpadas incandescentes são o suficiente para alguns 
animais de terrário que não precisam de luz em excesso 
baseado no seu comportamento. Por exemplo répteis 
activos de noite, aracnídeos ou alguns animais anfíbios. 
Algumas cobras ficam bem só com este tipo de lâmpadas, 
elas não precisam de radiação ultravioleta. As lãmpadas 
incandescentes falham na produção de raios ultravioletas 
B (UVB).

A Lâmpada Exo Terra Swamp Glo é uma lâmpada de aquecimento resistente a 
salpicos de água e a névoa. Concebida para o uso em terrários aquáticos ou em 
terrários extremamente húmidos, onde a humidade é muito alta e um salpico de 
água acidental pode fundir ou quebrar uma lãmpada normal. A manga exterior é 
feita de vidro endurecido de neodímio extraforte.

Swamp Glo Splash & Mist Resistant Basking Spot Lamp 

PT3782 

R25/100W

Swamp Glo
Lâmpada de Aquecimento Resistente a
Salpicos de Água e Névoa
• Lâmpada de aquecimento resistente a salpicos
   de água e névoa
• Lâmpada de luz diurna de largo espectro
• Ideal para terrários húmidos ou aquáticos
• Feito de vidro de neodímio extra forte
• Realça a cor dos animais
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Natural Light ION
• Elimina maus odores
• Purifica o ar do terrário
• Neutraliza esporos de mofo
• Cria um ambiente saudável
• Tecnologia Inovadora
• Alta produção de luz visível

Light Bracket
Suporte de fixação para Candeeiro
• Suporte de suspensão para Light Dome ou Wire Light
• Fácil de ajustar
• Prolonga a vida útil das lâmpadas
• Suspende com segurança a maioria das lâmpadas
• Não danifica o terrário

Luz LED Day
& Night
Dispositivo de iluminação 
para economizar energia

• Iluminação diurna / noturna prática e 
economicamente eficiente

• Ideal para répteis e anfíbios sem requisitos de UVB
• Permite a diminuição natural da temperatura 

noturna
• Longa vida útil
• Inclui base de suporte auto-adesiva

Scorpion Light
Luz noturna de baixo consumo

• Faz brilhar objetos fluorescentes
• Luz noturna ultravioleta ideal
• Permite que a temperatura noturna caia naturalmente
• Longa vida útil, baixo consumo de energia
• Inclui base de suporte auto-adesiva

Adesivo de fixação
• Peça de reposição para o suporte da lâmpada 

Exo Terra
• Base de suporte adesivo

Natural Light ION 

PT3785  PT3786 

15W 25W

Light Bracket

PT2223          Suporte

PT2229          Adesivo

Luz LED Day & Night

PT2336          3W

Scorpion Light

PT2365          2W
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Lâmpadas
Fluorescentes
A característica mais importante de um bulbo fluorescente é a 
capacidade de emitir a luz de UVB suficiente (ultravioleta B), é um 
componente da luz solar, ao passo que uma lâmpada incandescente 
só emite muito pequenas quantidades da luz de UVA. É impossível 
acomodar uma alta emissão de luz visível com uma produção alta de luz 
ultravioleta (UV).Quanto maior é luz visível emitida, menor é a radiação 
UV e vice-versa.

Outros factores para considerar: nem todos os répteis ou animais de 
terrário precisam da mesma quantidade de radiação UVB: a actividade 
nocturna ao contrário da actividade diurna, geográfica e condições 
climatológicas (excepto: as florestas tropicais contra os desertos). A 
distância do bulbo ao animal é igualmente importante.

Para répteis tropicais e subtropicais, os bulbos de 5 % (Repti Glo 
5.0) são perfeitamente adequados, na condição que eles estejam 
correctamente situados, substituídos quando preciso e o número de 
horas da exposição su ficiente. Entre 10-12 horas de exposição diária, 
é o nível de exposição satisfatório para a maior parte das espécies. 
Animais que vivem nos desertos,que são zonas com altos níveis de 
UVB, devem ser expostos aos Bulbos de UVB a 10 % (Repti Glo 10.0). 
Também recomendamos o Repti Glo 10.0 quando a distância do bulbo 
ao animal excede 30 cms (12”) ou quando os bulbos são colocados 
em cima de uma tela de ventilação densa. O Repti Glo 2.0 emite pouca 
luz de UVB (2 %), na maior parte dos casos não são suficientes para a 
vitamina síntese de D3.
Quanto mais alta é a produção de UV, menor é luz visual emitida. A luz 
também assume uma aparência mais azulada.

É recomendado combinar uma alta produção de UVB (Repti Glo 5.0 e 
10.0) com uma produção de luz visual muito alta (Repti Glo 2.0) para 
óptimos resultados. Os bulbos fluorescentes não fornecem o calor 
suficiente. Além de que é necessária uma fonte de calor separada (ex: 
lâmpada de aquecimento incandescente).

Lâmpadas Fluoresce  
ntes Compactas
A vantagem da Lâmpada Fluorescente Exo Terra Repti Glo Compact é o seu 
tamanho e o facto que é auto-balastada. Um casquilho de parafuso regular 
é suficiente para que funcione. A forma do bulbo em espiral permite uma 
montagem vertical ou horizontal sem comprometer o seu funcionamento.

Repti Glo 2.0 
Exo Terra Repti Glo 2.0 é uma fonte de luz geral com uma alta 
produção de luz visível, com uma geração de cor muito alta, e com 
uma índice (CRI), mas tem uma radiação UVB mais baixa. Este bulbo 
é conveniente para cobras, para todos os animais anfíbios (rãs, sapos 
e salamandras) e animais nocturnos. As plantas também benificiam 
com esta luz. É também uma luz complementar perfeita, usando 
um bulbo UVB para aumentar a luz visível. Os bulbos fluorescentes 
perdem a sua radiação UV, e aproximadamente 50 % da qualidade 
da produção de luz dentro de um ano. A substituição regular do 
seu bulbo de terrário assegura óptimas condições de luz e radiação 
UV mantendo os seus répteis sãos. Visite www.exo-terra.com para 
“Restaurar os Raios”.

Repti Glo 5.0 
Exo Terra Repti Glo 5.0 tem uma produção de luz UVB moderada 
a alta, semelhante aqueles ambientes florestais assombreados 
com chuva e outras condições tropicais. Os répteis que vivem 
nesses hábitats recebem menos radiação UV por causa da 
condições climatéricas (humidade alta, modificações no clima, etc.) 
o que impede a luz solar chegar directamente aos seus sítios de 
aquecimento. Os bulbos fluorescentes perdem a sua radiação UV e 
aproximadamente 50 % da qualidade da sua produção de luz dentro 
de um ano. A substituição do seu bulbo de terrário regularmente 
assegura óptimas condições de luz e radiação UV mantendo os seus 
répteis sãos. Visite www.exoterra. com para “Restaurar os Raios”..

Repti Glo 10.0 
A Lâmpada Exo Terra Repti Glo 10.0 tem uma produção de UVB 
muito alta semelhante às emissões associados com ambientes de 
deserto. No deserto as zonas recebem a luz solar mais directa de 
que em qualquer outra, porque há menos nuvens, menos humidade, 
nenhumas plantas, nem árvores para fornecer alguma sombra. Por 
isso, os répteis de deserto são mais expostos a radiação UV do que 
qualquer outro tipo de réptil. Este bulbo pode também ser usado em 
terrários em tela ou terrários com tampas de telas mais densas para 
assegurar a penetração UVB. As telas densas podem filtrar até 50 % 
dos raios UVB. Os bulbos fluorescentes perdem a sua radiação UV e 
aproximadamente 50 % da sua qualidade de produção de luz dentro 
de um ano. A substituição do seu bulbo de terrário regularmente 
assegura óptimas condições de luz e radiação UV mantendo os seus 
répteis sãos. Visite www.exo-terra.com a“Restaurar os Raios"
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PT2150 Repti Glo 2.0/T8    Daylight Terrarium Lamp   18”   45cm   15W 

PT2151 Repti Glo 2.0/T8    Daylight Terrarium Lamp   24”   60cm   20W 

PT2152 Repti Glo 2.0/T8    Daylight Terrarium Lamp   30”   75cm   25W 

PT2153 Repti Glo 2.0/T8     Daylight Terrarium Lamp   36”   90cm   30W 

PT2154 Repti Glo 2.0/T8    Daylight Terrarium Lamp   42”   105cm   40W 
PT2155 Repti Glo 2.0/T8    Daylight Terrarium Lamp   48”   120cm   40W 

Repti Glo 2.0
Lâmpada de Terrário de Espectro Cheio

• O espectro ideal para todos os répteis e animais Total
• Estimula o crescimento de Plantas. Produção de luz visível elevada
• Estimula o apetite, a actividade e o comportamento reprodutivo através 

da radiação UVA
• Um índice de retribuição de cor alta de 98 (CRI)
• Temperatura de Cor de 6700 K
• Recomendado em combinação com Repti Glo 5.0 ou Repti Glo 10.0

Repti Glo 5.0
Lâmpada de Terrário Tropical

• Ideal para todos os répteis tropicais e subtropicais
• Alta produção de UVB. Eficáz até 30 cms (12”)
• Fornece raios UVB necessários para um óptimo 
  metabolismo de cálcio
• Estimula o apetite, a actividade e o comportamento reprodutivo
  através da radiação UVA
• Recomendado em combinação com Repti Glo 2.0
para uma produção de luz visível mais elevada

PT2159 Repti Glo 5.0/T8  Tropical Terrarium Lamp 38cm 14W 

PT2160 Repti Glo 5.0/T8  Tropical Terrarium Lamp 45cm 15W 

PT2161 Repti Glo 5.0/T8  Tropical Terrarium Lamp 60cm 20W 

PT2162 Repti Glo 5.0/T8  Tropical Terrarium Lamp 75cm 25W 

PT2163 Repti Glo 5.0/T8  Tropical Terrarium Lamp 90cm 30W 

PT2164 Repti Glo 5.0/T8  Tropical Terrarium Lamp 105cm 40W 

PT2165 Repti Glo 5.0/T8  Tropical Terrarium Lamp 120cm 40W 

Repti Glo 10.0
Lâmpada de Terrário de Deserto

• Ideal para todos os repteis do deserto
• Produção de UVB extremamente elevada. Eficáz até 50 cm (20”)
• Fornece raios UVB necessários para um óptima metabolismo de 

cálcio
• Recomendado para uso com terrários de rede; os terrários 
com tampas de tela densa (as telas podem excluir os raios UVB)
• Recomendado em combinação com Repti Glo 2.0 para uma 

produção elevada de luz visível

PT2169 Repti Glo 10.0/T8    Desert Terrarium Lamp 15” 38cm 14W 

PT2170 Repti Glo 10.0/T8    Desert Terrarium Lamp 18” 45cm 15W 

PT2171 Repti Glo 10.0/T8    Desert Terrarium Lamp 24” 60cm 20W 

PT2172 Repti Glo 10.0/T8   Desert Terrarium Lamp 30” 75cm 25W 

PT2173 Repti Glo 10.0/T8    Desert Terrarium Lamp 36” 90cm 30W 

PT2174 Repti Glo 10.0/T8    Desert Terrarium Lamp 42” 105cm 40W 

PT2175 Repti Glo 10.0/T8    Desert Terrarium Lamp 48” 120cm 40W 
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Tubos Fluorescente
Os tubos lineares Repti Glo têm uma produção mais elevada e partilham a 
energia mais eficientemente sobre os terrários mais largos. A Exo Terra tem 
uma variedade completa de sete tamanhos diferentes para cada tipo, Repti 
Glo 2.0, Repti Glo 5.0 e Repti Glo 10.0, para satisfazer qualquer tamanho 
de terrários . Os tamanhos mais compridos podem até ser colocados em 
terrários múltiplos..

Para ajustar a nossa gama de bulbos fluorescentes, tanto em tubo como 
compactos, a Exo Terra desenvolveu uma linha completa de tampas para 
terráriose controladores de tubos florescentes. Quase todos estes acessórios 
fluorescentestêm casquilhos múltiplos para permitir uma variadade de  
ombinações de bulbos Repti Glo, simulando qualquer microhábitat para 
espécies específicas. 

Restaurar os Raios
Inscreve-se online em www.exo-terra.com e nós
lembrar-lhe-emos quando for a altura para substituir
o seu bulbo. Restaurar os Raios é um módulo
do Sistema de Informação sobre Reptilium da Exo
Terra (RIS)..
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Acessórios
O acessório é um aspecto importante 
do sistema de iluminação e de 
aquecimento, assegurando a segurança 
e o funcionamento de uma luz aplicada 
ou fonte de calor. Todos os acessórios 
cumprem as regulações de segurança 
tanto Europeus como as norte-
americanas, sendo todos sujeitos a testes 
em laboratórios independentes. A Exo 
Terra compromete -se em asssegurar a 
sua segurança, e também a segurança do 
seu réptil...

O conjunto para Terrário Exo Terra com o Móvel para Terrário PT2629, o Terrário de 
Vidro PT2612, a Tampa Dual Top PT2232 e o termómetro e hirtómetro Exo Terra.
(Todos os itens são vendidos em separado)

Tampas de 
Terrário
A Exo Terra desenvolveu uma variedade de tampas de 
terrário, que são as mais apropriadas, para os Terrários 
de Vidro Exo Terra. Estas tampas estão disponíveis 
para ambos os bulbos fluorescentes compactos e os 
tubos florescentes. Todas as tampas (excepto o Nano 
e Mini) são equipadas com casquilhos duplos onde 
permitem uma combinação dos diferentes bulbos Repti 
Glo, para obter uma produção de luz correcta para os 
répteis, dependendo da espécie e do clima. A série de 
tampas Dual Top até vem com um, ou dois casquilhos 
adicionais para lâmpadas especialmente desenhadas, 
como focos de aquecimento (Sun Glo Halogêneo). 
Embora desenvolvidas para os Terrários de Vidro Exo 
Terra, estas tampas ajustam-se a uma grande parte 
das tampas de tela metálicas.
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Compact Top
Tampa de Terrário para 
Florescente Compacto

• Admite um ou mais bulbos fluorescente compactos ou 
bulbos incandescentes (26 W máximos)

• Com reflector incorporado
• Instalação Fácil
• Uma borda que desliza para montar acessórios

A Tampa Exo Terra Compact Top é uma tampa de terrário 
fluorescente e compacta desenhado para usar no Terrário 
de Vidro Exo Terra. Esta tampa de "instalação fácil" 
acomoda bulbos fluorescentes compactos ou bulbos 
incandescentes de baixa voltagem. Uma combinação 
de diferentes bulbos fluorescentes compactos Exo Terra 
Repti Glo pode ser usada (PT2226/PT2227/PT2228) 
para criar a proporção de luz ultravioleta/visível ideal, ou 
uma combinação de fonte de luz incandescente como a 
Exo Terra Sun Glo para aumentar a temperatura de ar do 
ambiente. Acessórios opcionais como Exo Terra termómetro 
digital e higrómetro, e também o termostato e higrostato 
Exo Terra podem ser fixados na ranhura especial em cima 
da tampa..

Poderá ser montado na tela de frente e/ou de trás

A ranhura especial para fixação de acessórios

Tampa Compact Top 30 cms 
Para uso com Terrário de Vidro Exo Terra) Mini
Bulbo não incluído.

Tampa Terrário Compact Top Nano / 20 cm
 Para uso com  Terrário de Vidro Exo Terra Nano)
Bulbo não incluído.

Tampa Compact Top 45 cms 
Para uso com Terrário de Vidro Exo Terra Pequeno
Bulbos não incluídos

Tampa Compact Top 60 cms 
Para uso com Terrário de Vidro Exo Terra Médio
Bulbos não incluídos..

Tampa Compact Top 60 cms - 23.6”
Para uso com Terrário de Vidro Exo Terra Grande . Bulbos não incluídos..

PT2224 Compact Top - Tampa de Terrário Nano 20 x 9 x 15 cm 

PT2225 Compact Top - Tampa de Terrário Mini 30 x 9 x 15 cm 

PT2226 Compact Top - Tampa de Terrário Pequeno 45 x 9 x 20 cm

PT2227 Compact Top - Terrarium Canopy Medium 60 x 9 x 20 cm 

PT2228 Compact Top - Terrarium Canopy Large 90 x 9 x 20 cm 



281

Dual Top

Tampa para Terrário com 
Fluorescente e Halogéneo

• Uma tampa que propociona óptimos níveis de UV, luz visível e calor
• Encaixa dois Tubos Fluorescentes de Exo Terra Repti Glo e
   um ou dois Focos de Halogéneo Sun Glo
• Dois cabos de ligação e interruptores de controlo individual
• Estrutura em Alumínio Anodizado Rígido
• Ranhura para montagem de acessórios
• Construção de Alumínio Rígida
• Casquilha para Halogéneo GU-10
• Encaixes Fluorescentes Duplos

O conjunto para Terrário Exo Terra com o Móvel para 
Terrário PT2629, o Terrário de Vidro PT2612, a Tampa 
Dual Top PT2232 e o termómetro e hirtómetro Exo Terra.
(Todos os itens são vendidos em separado)
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A Tampa Dual Top da Exo Terra é uma combinação fluorescente e de halogêneo desenhado para ser 
utilizada no Terrário de Vidro Exo Terra. Esta tampa de alumínio durável pode acomodar dois tubos 
fluorescentes Exo Terra Repti Glo e uma ou duas lâmpadas de Halogéneo Exo Terra Sun Glo 35W. Os dois 
cabos de ligação e interruptores permite um controle individual para ambas as fontes de illuminação. A 
luz de halogéneo aumenta a temperatura de ar do ambiente no terrário e pode ser controlada com um 
Termostato de Exo Terra opcional. Uma combinação de dois tubos diferentes de Exo Terra Repti Glo podem 
ser usados para criar a combinação ideal de luz ultravioleta, visível e calor para qualquer réptil específico. 
Acessórios opcionais, como o Exo Terra termómetro e higrómetro Digital e o Termostato e Higrostato Exo 
Terra , podem ser inseridos na ranhura especial em cima da tampa..

PT2230 Dual Top Peqeno 45 x 9 x 20 cm 

PT2232 Dual Top Médio 60 x 9 x 20 cm

PT2233 Dual Top Grande  90 x 9 x 20 cm 
Poderá ser montado na tela da frente e/ou de trás

A ranhura especial para fixação de acessórios

Ventuinha para arrefecimento incorporada

Encaixa-se no Terrário de Vidro Exo Terra

Tampa Dual Top 45 cms 
para uso com PT2605 e PT2607 Terrário de Vidro Exo Terra. Bulbos não incluídos.

Tampa Dual Top 60 cms 
para uso com PT2610 e PT2612 Terrário de Vidro Exo Terra. Bulbos não incluídos.

Tampa Dual Top 90 cms -
para uso com PT2613 e PT2614 Terrário de Vidro Exo Terra. Bulbos não incluídos.
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Unidade de Luz
Controlador de Lâmpada de Terrário 
Electrónico

• Encaixa dois tubos fluorescentes
• Ideal para uso com Exo Terra Repti Glo e outros tubos fluorescentes
• Mais energia eficiente do que balastros convencionais ou outros tubos 

fluorescentes
• Não pisca; menos stressante para répteis e animais anfíbios
• Tampas resistentes à água nas extremidades com segurança máxima
• Sondas compridas nas tampas
• Interruptor Ligar/Desligar

Controladores de
Luz Fluorescente
As Unidades de Iluminação Exo Terra são a solução
mais flexível para encaixar em todos os tipos de tubos 
fluorescentes de qualquer terrário. Todas as unidades vêm 
com uma instalação dupla para permitir a combinação 
do diferentes tubos Repti Glo, para obter a produção de 
uma luz correcta, dependendo da espécie e do clima. A 
Unidade de Ciclos de Iluminação Exo Terra também tem um 
cronômetro e um regulador incorporado para iluminação 
dos tubos fluorescentes. 

A unidade de Iluminação Exo Terra - O Controlador de Lâmpadas de Terrário Electrónico fornece 
uma solução de iluminação flexível para o seu terrário. É só montar o controlador próximo do 
terrário, e instala os tubos fluorescentes às tampas terminais resistentes à água. As ligações 
compridas e flexíveis das tampas, permitem que posicione os tubos fluorescentes muito perto dos 
animais, necessário quando são usados os tubos UVB (q.d.: Repti Glo 5.0 e 10.0). As ligações 
compridas das tampas terminais também fornecem a versatilidade para poder montar os tubos 
por cima de qualquer tipo do terrário, apesar do tamanho.

PT2235 Unidade de Luz T8/T10 2 X 20W
PT2237 Unidade de Luz T8/T10 2 X 30W

Unidade de Luz 
Cíclica
Controlador Electrónico de Iluminação 
Gradual de   Lâmpadas de Terrário

• Encaixa dois tubos fluorescentes
• Ofusca tubos fluorescentes (efeito de anoitecer e de alvorada!)
• Cronômetro incorporado
• Ideal para uso com Exo Terra Repti Glo e outros tubos fluorescentes
• Energia mais eficiente do que balastros convencionais ou outros tubos 

fluorescentes
• Não pisca; menos stressante para répteis e animais anfíbios
• Tampas nas terminas resistentes à agua de segurança máxima
• Sondas compridas nas tampas
• Interruptor Ligar/Desligar

3 cíclos possíveis

PT2241 Unidade e Luz Cíclico T8/T10 2 X 20W
PT2243 Unidade e Luz Cíclico T8/T10 2 X 30W
PT2245 Unidade e Luz Cíclico T8/T10 2 X 40W

A Unidade de Luz Cíclica Controlador Electrónico de Iluminação Gradual das 
Lâmpadas de Terrário Exo Terra, é um balastro electrónico, um cronômetro, e 
um simulador de crépusculo e alvorada tudo em um. O cronômetro pode ser 
estabelecido durante três períodos de iluminação: 10, 12 ou 14 horas. Quando 
um ciclo diurno começa ele tomará aproximadamente 30 minutos para o tubo 
atingir a produção de luz a 100 %, simulando uma alvorada natural. No fim de 
cada ciclo diurno ele tomará novamente aproximadamente 30 minutos para 
reduzir a produção luz de 100 % a 0 %, simulando um crepúsculo natural. Isto 
torna-se menos stressante para os animais e até estimula o comportamento de 
procriação em muitas espécies de répteis. Dá tempo aos animais para se retirem 
as suas tocas ou esconderijos. A Unidade de Luz Cíclico fornece uma solução 
de iluminação flexível para o seu terrário. É só montar o controlador perto do 
terrário, e os tubos fluorescentes nas tampas terminais que são resistentes à 
água. As ligações compridas e flexíveis das tampas terminais permitem que 
posicionemos os tubos fluorescentes muito perto dos animais, o necessário 
quando usamos os tubos UVB (q.d: Repti Glo 5.0 e 10.0). Os cabos compridos 
também fornecem uma versatilidade para montar os tubos por cima de qualquer 
tipo de terrário, apesar do tamanho..
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Glow Light
Lâmpada de Porcelana com Braçadeira + Reflector de 
Incandescência

• Acessório de Dia e Noite dois em um
• Fornece a incandescência luminosa e refletiva de longa duração
• Casquilho de porcelana resistente ao calor
• Ideal para uso com bulbos fluorescentes e incandescentes compactos
• Previne stress
• Ideal para observação nocturnas
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Screw-based fixtures

Ligado Desligado com efeito de brilho

O revestimento reflecte os raios de luz de outra maneira desperdiçados e a energia da luz 
durante o dia é armazenada e lentamente lançada à noite, o que faz com que este acessório seja 
mais eficiente energeticamente do que os convencionais. Não há nenhuma necessidade para 
acrescentar um bulbo da noite, a menos que seja usado como uma fonte de aquecimento.

A Exo Terra Glow Light dá-lhe a versatilidade de colocar a fonte de calor 
e/ ou da luz no seu terrário onde for necessário. O dispositivo é de uma 
estructura forte, com um refletor metálico, um casquilho em cerâmica 
resistente ao calor, e uma braçadeira giratória. Pode ser facilmente ligado 
ou desligado e com cabo de ligação comprido. O interior do reflector é 
coberto de um revestimento luminoso altamente reflectivo isto continua 
incandescer depois da lâmpada é apagada. Isto permite répteis diurnos e 
animais anfíbios para retirarem-se das suas toca da noite ou ocultarem- se 
sem stress. Uma luminosidade parecida como a da lua permite répteis 
nocturnos e animais anfíbios ver bem sem disturbar o seu ciclo da noite. 
É também ideal controlar os seus animais durante o tempo da noite, sem 
acender as luzes que podem causar stress e desorientação.

PT2056  Glow Light Large 25cm/10” 

PT2050  Halogen Glow Light 14cm/5.5” 

Halogen Glow Light
Refletor de Incandescência e Lâmpada 
com Braçadeira em Porcelana

• Fixação 2 em 1 Luz do Dia e Incandescência da Noctura
• Fornece a incandescência luminosa e refletiva de longa duração
• Um casquilho resistente ao calor, tipo porcelana de GU-10 • Para uso 

com Lâmpada: Exo Terra Sun Glo Halogen Daylight Lamp (vendida em 
separado), bem como outros tipos de bulbos de halogêneo (50 W máximos)

A Exo Terra Wire Light tem um casquilho de porcelana resistente ao calor desenhado para resistir até 
250 Watts. Ideal para uso com Lâmpadas Heat Wave(emissoras de calor cerâmicas), bulbos de vapor 
de mercúrio autobalastrados, e bulbos incandescentes regulares de todo tipo. O guarda de arame 
previne o aumento desnecessário de calor. A Exo Terra Wire Light é a única lâmpada com braçadeira 
que se encontra com todas as regularizações de segurança quando usado em conjunto com a 
lampada Exo Terra Heat Wave.

Wire Light
Lâmpada de Suporte em 
Porcelana

• Encaixe em porcelana resistente ao calor
• Funciona até 250 Watts
• Ideal para lampadas de ondas de calor (Emissoras de 

Calor em cerâmica), Sun Glo (bulbos de vapor de mercúrio 
autobalastradas) ou bulbos incandescentes normais

PT2062 Wire Light Grande *
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Aquecimento
Os répteis e os anfíbios são ectotérmicos, ou 
de sangue frio. Um sistema de aquecimento 
apropriado é assim um factor muito importante 
da instalação do terrário natural. Os répteis 
conseguem regular em parte sua temperatura 
de corpo com o calor radiante do sol, 
proveniente de um sistema de iluminação 
ou pela Heat Wave Lamp em condições de 
terrário. No seu biótopo natural, répteis utilizam 
frequentemente as superfícies aquecidas 
pelo sol, como os ramos, as rochas ou o chão 
da floresta como um condutor de calor. Heat 
Wave Rock e aquecedores de substrato Heat 
Wave simulam estas circunstâncias naturais 
aquecendo a rocha ou o substrato do terrário, 
estimulando o comportamento natural de 
termoregulação dos répteis.

O aquecedor de substrato Rainforest simula o chão de floresta aquecido de zonas tropicais. O sol 
é escondido frequentemente por árvores e dos céus abertos que sãoalternados por condições de 
nebulosidade em áreas tropicais ou em florestas húmidas. Aprecipitação frequente mantem o solo 
húmido, tendo por resultado a humidade elevada do ar, especialmente nas rupturas do sol através 
das nuvens que aquecem o solo húmido. Porcausa das circunstâncias climatológicas, o solo ou o 
substrato nunca chega a aquecer até o extremo como acontece em ambientes do deserto. O poder 
do aquecedor de substrato Heat Wave Rainforest é desenhado para criar estas circunstâncias no 
terrário.

PT2022 Heat Wave Rainforest / Pequeno

PT2024 Heat Wave Rainforest / Médio 

Heat Wave Rainforest
Aquecedor de Substrato do Terrárior

• Ideal para terrários húmidos ou da floresta
• Para a montagem na parte inferior do tanque ou na parede do tanque
• Fonte de calor para répteis, aracnídeos e anfíbios
• Ajuda na termo-regulação, importante para o metabolismo, digestão, apetite e actividade
• Seguro, distribuição equilibrada do calor
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Heat Wave Rock

Pedra de Calor Electrónica

• Fácil limpar
• Aspecto Natural
• Promove o comportamento natural
• Facilita a digestão
• Resistência de aquecimento eletronicamente controlada
• Distribuição uniforme de calor
• Resistência totalmente revestida
• Eficiência Energética

Heat Wave Rock simula uma pedra aquecida pelo sol (na natureza, 
até depois do pôr do sol, as pedras mantêm um pouco do calor 
durante várias horas). Vários répteis, inclusivamente os nocturnos, 
usam esta forma do calor condutora para a regulação térmica que é 
importante para o metabolismo e digestão. Heat Wave Rock desliga 
automaticamente quando é atingida a temperatura superficial certa 
para impedir queimaduras ou superaquecimento. A resistência de 
aquecimento eletronicamente controlada é totalmente encaixada na 
pedra, prevenindo pontos quentes. A resina especial termalmente 
condutora é impermeável, não-tóxica, fácil de limpar e assegura 
uma distribuição de calor uniforme. Heat Wave Rock tem um aspecto 
natural e encontra-se disponível em três tamanhos e é fácil integrar-se 
em qualquer tipo de terrário; húmido ou seco..

PT2000 Heat Wave Rock Pequeno

PT2002 Heat Wave Rock Médio

PT2004 Heat Wave Rock Grande

Diode Emissor de Luz(LED)
Indicador Ligado/Desligado

Heat Wave Lamp

Emissora Cerâmica de Calor

• Desenho Inovador, 99% eficácia de calor
• Emissora de calor infravermelha natural "como-o-sol"
• Nenhuma luz emitida,não disturba os períodos normais de foto (dia/

noite)
•Resistência sólida em cerâmica , ideal para ambientes húmidos

Elevated Outcrops
Plataforma para apanhar sol

• Ponto de vista elevado e área de exposição ao sol
• Reduz a distância ao calor e às lâmpadas UV
• Aumentar a superfície 3D da casa
• Fácil de remover e limpar
• Clipe de montagem incluído

Heat Wave Lamp é uma fonte de calor radiante que crie um calor 
natural como-o-do-sol num padrão uniforme. A onda cumprida de calor 
infravermelha produzida pela emissora de calor, aquece os répteis com 
mais eficácia. Igualmente aumenta a temperatura do ar no terrário. O 
calor infravermelho penetra as escamas e o tecido da pele, promovendo 
a saúde, e curando, enquanto alarga os vasos sanguíneos e aumenta a 
circulação de sangue. Heat Wave Lamp deve somente ser usada com a 
Exo Terra Clamp Lamp.

O Elevated Outcrops Exo Terra oferece aos répteis uma área de exposição ao sol adicional 
e aumenta o espaço de vida em 3D. Permite que os animais se aproximem de lâmpadas 
de calor e emissores de UV, o que maximiza os raios UV e a termorregulação. Répteis e 
anfíbios podem usar a plataforma como mirante, bem como um local seguro para dormir, 
sentindo assim uma maior sensação de segurança e reduzindo o stresse durante a noite.

PT2044 Heat Wave Lamp 40W 

PT2047 Heat Wave Lamp 150W 

PT2873 Elevated Outcrops         S 

PT2874 Elevated Outcrops         M 
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Utensílios de
Alimentação
A Exo Terra desenvolveu uma linha 
de utensílios alimentícias para 
facilitar a alimentação de verdur 
as, comprimidos, insectos vivos 
e enlatados. Cada alimentador 
desenvolvido para assegurar a higiene 
máxima e conveniência. Fornecem 
conforto aos animais para comerem 
sem stress. Estes instrumentos de 
alimentação contribuem para um 
ambiente mais limpo e mais são.

Termite Hill
Alimentador de Grilos para Répteis

Termite Hill da Exo Terra é fácil de usar e é uma ajuda na alimentação de insectos aos seus répteis e anfíbios. 
Ele reduz o montante do suplemento necessário porque conserva o excesso do pó para ser reutilizado. O 
alimentador evita que o resíduo de vitaminas entre no substrato, que pode ser perigoso dado que poderá abrigar 
bactérias perigosas, especialmente em condições de terrário húmido.terrarium conditions. 

• Não suja
• Conserva suplementos valiosos
• Estimula comportamento natural de alimentação
• Ideal para "cobrir" os grilos com vitaminas
• Aspecto natural
• Fácil de limpar

Deitar o suplemento em pó ultra-fino na 
parte mais profunda do Termite Hill. (e.x. 
Multivitaminas, Cálcio ou Cálcio + D3)

Adicionar o máximo de 10-20 grilos 
(depende do tamanho). Junte as duas 
partes do acessório e sacuda para 
cobrir os insectos com o pó..

Coloque o Termite Hill no interior do 
terrário e remova a rolha.

PT2823  Termite Hill 
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Vivicator
Comedouro vibratório

• Nunca mais insectos vivos
• Controlo remoto
• Simula o movimento de insectos
• Provoca o comportamento de alimentação
• Ideal para insectos enlatados
• Funciona com pilhas

Canopy combo Dish
Prato de árvore para comida e água

• Prato 2 em 1 para comida e água
• Ideal para répteis arbóreos
• Design natural da rocha é integrado em terrários desérticos e tropicais
• Pode ser instalado a qualquer altura desejada
• Sistema de grampo autoadesivo prático

Canopy worm Dish
Prato de árvore para vermes

• Recipiente alto para vermes, projetado para que eles não escapem
• Ideal para répteis e anfíbios arbóreos
• Ideal para lagartixas e lagartos que balançam
• Design natural da rocha é integrado em terrários desérticos e tropicais
• Pode ser instalado a qualquer altura desejada
• Sistema de grampo autoadesivo prático

O Vivicator da Exo Terra é um prato de alimentação de controlo remoto que vibra e é 
uma alternativa perfeita à alimentação de insectos vivos aos seus répteis ou anfíbios. 
As vibrações de alta frequência simulam o movimento e a moção de insectos vivos na 
plataforma de alimentação de borracha. Desde que os répteis insectívoros e os anfíbios 
são provocados pelo movimento, eles serão imediatamente atraídos por aquele que se 
move (insectos PT2831 Vivicator enlatados, congelados secos ou granulados)

Os répteis arbóreos geralmente relutam em usar pratos de comida e água ao nível do 
solo. O Exo Terra Canopy Combo Dish é uma combinação prática de prato de comida e 
água que pode ser montado a qualquer altura desejada. Basta colar o clipe autoadesivo no 
vidro do terrário e montar o prato para fornecer aos répteis uma fonte constante e prática 
de comida e água. O compartimento maior é para a água, possui medidas de segurança 
para impedir que lagartixas menores ou insetos alimentares usados se afogem. O prático 
sistema de clipes permite remover facilmente a placa para recarregá-la ou limpá-la.

Os répteis e anfíbios arbóreos geralmente relutam em usar pratos de comida e 
água ao nível do solo. O Exo Terra Canopy worm Dish é um prato de comida que 
pode ser montado a qualquer altura desejada. Basta colar o clipe autoadesivo no 
vidro do terrário e montar o prato para fornecer aos répteis uma fonte constante 
de vermes. Canopy Worm Dish impede a fuga de vermes, enquanto ainda é visível 
para os habitantes do terrário. Os vermes precisam ser contidos quando colocados 
dentro do terrário. Caso contrário, eles “escaparão” rapidamente, escavando o 
substrato e perdendo rapidamente o revestimento de vitaminas.

PT2831  Vivicator 

Gecko Dish
Combinação Bebedouro & Comedouro

• Com compartimento para comida de Geko
• Muito estável
• Aspecto natural
• Fácil de Limpar

Exo Terra Geko Dish é uma combinação de bebedouro e comedouro. 
O pequeno compartimento é ideal para encher com Geko Food ou 
néctar, frutos triturados, misturas de vitaminas e minerais, etc. O outro 
compartimento é para água escalada de segurança e para impedir o 
afogamento dos mais pequenos geckos ou insectos alimentícios.

PT2810  Gecko Dish 

PT2824      Canopy combo 

PT2825      Canopy worm
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A formação de rocha magnética única com o
efeito “através-vidro”, permite a observação sem
perturbar os animais, e elimina o stress..

PT2915  Rock Outcrops Small

Rock Outcrops
Caverna Segura para esconder

• Cria um habitat mais tridimensional no terrário
• Fornece uma área de aquecimento mais próximo dos focos de 

luz e bulbos UV
• Aspecto de rocha bastante realista
• Esconderijo com entradas múltiplas previne o stress
• Desenho bastante estável
• Fácil de limpar

As Formações de Rochas Exo Terra ajudam criar um habitat de mais profundidade 
em todos os tipos de terrários. A forma das mesmas permite ajustá-las bem 
em pequenos espaços, minimizando o espaço desperdiçado dentro do terrário e 
gerando áreas de aquecimento mais próximas à tela superior. As múltiplas entradas 
oferecidas, convertem estas formações de rocha num esconderijo perfeito, prevenindo 
o stress..

PT2861  Reptile Den Pequeno *

PT2863  Reptile Den Grande

Reptile Den
Sistema de Túnel do Terrarium

• Formação de rocha magnética com efeito único de “Através-do-vidro”
• Permite a monitorização sem perturbar os animais
• Isolado para criar uma toca mais fria (Como na natureza!)
• Local para a hibernação perfeita para uma variadade de espécies
• Elimina o stress durante a observação

Reptile Den de Exo Terra permite a observação fácil dos répteis e dos anfíbios 
quando estão no seu sítio de se esconder e dormir sem ter de abrir o terrarium e 
perturbar os animais. Ter de escavar para remover os animais da decoração e do 
terrarium é um factor subestimado no stress que causa ao animal, esse factor agora 
completamente eliminado. A coberta de rocha pode ser removida no exterior da 
tanque para observar os animais a esconder e dormir e pode ser colocada encostada 
junto do vidro. As duas partes são mantidas juntas através do vidro com ímans fortes. 
A rocha é isolada para manter o sistema do túnel mais fria do que a temperaturado 
ambiente no interior do terrarium. Algum musgo ou um substrato humedecido pode 
ser colocado dentro da toca do réptil para mantê-lo húmido.
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• Musgo incluído
• Ideal para cobras e lagartos
• Aspecto Natural, integra-se bem no Terrário deserto e tropical
• Fácil de limpar
• Fornece um lugar seguro para esconder
• Impede o stress
• Muito estável, difícil de tombar pelos répteis maiores
• Sítio perfeito para aninhar para muitas espécies de cobras e lagartos

A Caverna de Cobra Exo Terra é o complemento perfeito do seu terrário. 
Um esconderijo próprio que é uma característica essencial para um 
terrário natural. Sem um esconderijo seguro e zona de descanso, 
répteis e os animais anfíbios podem desenvolver facilmente stress que 
pode afectar a sua actividade e apetite. O aspecto natural da Caverna 
de Cobra Exo Terra permite que se integre em qualquer tipo do terrário, 
e o seu robusto desenho impede-o de ser facilmente tombado pelos 
répteis maiores. A Caverna de Cobra Exo Terra também inclui o musgo 
natural, que pode ser humedecido para criar um esconderijo húmido 
ou caixa de procriação para uma variedade de espécies de cobras e 
lagartos.

Snake Cave
Caverna Segura para Esconder

PT2846 Snake Cave Médio    218 x 130 x 90 m
PT2847 Snake Cave Grande 250 x 190 x 120 mm 
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A Caverna Exo Terra Canopy cria um 
habitat de vários níveis. Répteis e anfíbios 
de árvores geralmente relutam em usar 
cavernas ao nível do solo para se esconder 
ou nidificar. Uma área de cobertura 
adequada é uma característica essencial de 
um terrário natural. Sem um lugar seguro 
para esconder e dormir répteis e anfíbios 
desenvolverão facilmente stresse que afetará 
a atividade e o apetite. Se for preenchida 
com o musgo Exo Terra Forest, a Caverna 
Canopy se tornará um abrigo húmido 
adequado para nidificar répteis e anfíbios de 
árvores e, assim, depositar os ovos.

Os ovos de dinossauro Exo Terra adicionam um toque pré-histórico ao seu 
terrário e fornece um refúgio a vários níveis, com várias entradas para facilitar 
o acesso e permite criar um microclima fresco e húmido dentro do terrário.

Canopy Cave
Caverna de nidificação de árvores

Dinosaur Eggs
Esconderijo fóssil

• Reduz o stresse
• Abrigo de nidificação de árvores
• É ideal para répteis e anfíbios de árvores
• Olho mágico dobrável
• Fornece um microclima húmido para esconder, descamação da pele e postura de ovos
• Sistema de grampo autoadesivo prático

• Parece um fóssil natural
• É integrado em qualquer tipo de terrário
• Fornece um esconderijo seguro
• Ajuda a prevenir o stresse
• Ideal para criar um microclima húmido

PT2870          Canopy cave 

PT2841          Dinosaur Eggs 
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Dinosaur Eggs
Esconderijo seguro

T-Rex Skull
Esconderijo seguro

Dinosaur Bone
Esconderijo seguro

Crystal Cave
Esconderijo decorativo para répteis

Gecko Cave
Esconderijo terrestre para geco

PT2840          Dinosaur Eggs 

PT2842          Dinosaur Bone 

PT2867          Crystal Cave S
PT2868          Crystal Cave M

PT2864          Gecko Cave S
PT2865          Gecko Cave M
PT2866          Gecko Cave L

PT2860          T-Rex Skull 

• Esconderijo seguro com bebedouro embutido
• Ideal para criar um microclima húmido
• É integrado em qualquer tipo de terrário
• Ajuda a prevenir o stresse
• Feito de resina, adequado para alimentos ou bebidas

• Esconderijo seguro
• Ideal para criar um microclima húmido
• É integrado em qualquer tipo de terrário
• Ajuda a prevenir o stresse
• Feito de resina, adequado para alimentos ou bebidas

• Esconderijo seguro 
• Ideal para criar um microclima húmido
• É integrado em qualquer tipo de terrário
• Ajuda a prevenir o stresse
• Feito de resina, adequado para alimentos ou bebidas

• Esconderijo seguro para répteis e anfíbios
• Ideal para ambientes de deserto e selvas

• Evita o stresse
• Esconde os ninhos
• Ideal para lagartixas terrestres, como lagartixas-leopardo
• Integra-se facilmente em terrários desérticos e tropicais

As cavernas de cristal do Exo Terra são muito realistas e adicionam um toque 
emocionante a qualquer tipo de terrário, deserto ou floresta tropical. Esses 
esconderijos são simplesmente colocados contra as janelas frontais ou laterais do 
terrário, criando um esconderijo seguro que pode ser facilmente observado.

Disponível em 3 tamanhos:
Pequeno: Adequado para Gecos Cola de Pomo, Coleonyx sp.,…
Médio: Adequado para Gecos olhos de sapo, cauda de Gecos 
Aspera Pomo, Paroedura sp.,…
Grande: Adequado para Gecos Leopardos e Gecos de cauda 
gorda
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Primate Skull
Esconderijo seguro

Skull Esconderijos
Esconderijos seguro

Reptile Cave
Refúgio natural

Reptile Cave
Pequeno

PT2855          Primate Skull PT2925          Buffalo Skull
PT2926          Primate Skull
PT2927          Tortoise Skeleton

PT2880          Reptile Cave S
PT2882          Reptile Cave M
PT2884          Reptile Cave L
PT2886          Reptile Cave XL

• Abrigo seguro para répteis e anfíbios
• Ideal para ambientes no deserto e na selva

• Proporciona um esconderijo seguro
• Ideal para criar um microclima húmido
• É integrado em qualquer tipo de terrário
• Ajuda a prevenir o stresse
• Feito de resina, adequado para alimentos ou bebidas

• Aparência natural, integra-se em qualquer tipo de terrário
• Fornece um esconderijo seguro
• Evita o stresse
• Estável, não é facilmente derrubado por répteis maiores
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Os refúgios do Exo Terra Skull são muito realistas e adicionam 
um toque emocionante a qualquer tipo de terrário, deserto, 
selva ou terrário aquático. Esses refúgios oferecem várias 
entradas para facilitar o acesso e adicionar uma nova dimensão 
à decoração do terrário.

Uma área de cobertura adequada é um recurso frequentemente subestimado em um terrário natural. Sem 
um lugar seguro para esconder e dormir os répteis e os anfíbios desenvolverão facilmente stresse que afetará 
a atividade e o apetite. Com um design realista de pedra e um volume expandido para ocultar, a Caverna 
de Répteis Exo Terra imita os répteis naturais e os esconderijos de anfíbios. A Caverna de Répteis Exo Terra 
oferece abrigo, além de um microclima mais fresco e húmido no terrário.

Reptile Cave
Médio

Reptile Cave
Grande

Reptile Cave
Extra - Grande
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Turtle Pebbles
Substrato de Terrário Aquatico

• Pedras do Rio Natutral lisas e arredondadas 
• Cria um leito do rio natural
• Fácil de Limpar

Exo Terra Pebbles Turtle são pedras do rio naturais lisas que 
foram arredondadas ao longo do tempo pelo movimento rápido 
das águas do rio. As pedras lisas evitam lesões às tartarugas 
que vivem no leito ou de forrageamento. As variações de 
cores e padrões criam um leito natural. Exo Terra Pebbles 
Turtle Grande (PT3833) é perfeito para as tartarugas com uma 
carapaça com um diâmetro  de 10 cm. Para as tartarugas até 
10 cm utilize Exo Terra Pebbles Turtle Pequenas (PT3830). 
Fácilmente limpas e reulilizadas pela imersão e desinfectação 
num balde grande com água durante 15 minutos, enxaguando 
até que todas as partículas visíveis são removidas e a água 
corre limpa

PT3830 Small Turtle Pebbles * (Pequenas)   4.5 kg

PT3833 Large Turtle Pebbles * (Grandes)  4.5 kg

Riverbed Sand
Substrato para Terrário Aquático

• Areia natural, sem corantes ou produtos químicos adicionados
• Cria um ambiente aquático natural e atractivo
• Substrato excelente para tartarugas aquáticas
• Estimula o comportamento natural
• Também apropriado como substrato para terrários do deserto

Riverbed Sand é ideal para muitos diferentes tipos de tartarugas aquáticas porque é o seu substrato preferido na natureza. 
As tartarugas de carapaça macia preferem em especial esta areia para escavar e perfurar. Outros tipos de répteis de 
água e da terra, tais como rãs e as salamandras, igualmente tirarão proveito da Riverbed Sand por causa de sua natureza 
macia. Uma superfície áspera, tal como o cascalho, pode facilmente ferir o tecido da pele. A Riverbed Sand é bastante 
fina e pode facilmente ser excretada quando ingerida, ao contrário do cascalho que poderá causar a indigestão. Criado ao 
longo do tempo num rio africano, a Riverbed Sand é extremamente fina e redonda, fazendo um substrato ideal e seguro 
para o aqua-terrário.

PT3106 Riverbed Sand Brown * 5 lb / 2.25 kg 
PT3107 Riverbed Sand Brown 10 lb / 4.5 kg 

Desert Sand
Substrato de Terrário do deserto

• Areia natural do deserto, sem corantes nem produtos químicos 
adicionados

• Cria um ambiente natural e atractivo do deserto
• Excelente condutor de calor
• Estimula o comportamento de escavação e perfuração natural
• Apropriado para pôr os ovos

Os substratos de terrário da Exo Terra são feitos de areia  natural do 
deserto sem corantes ou produtos químicos adicionados. A areia é 
escolhida e processada para remover as impurezas e para obter um 
tamanho de grão homogéneo.

PT3103 Desert Sand Yellow  4.5 kg
PT3105 Desert Sand Red  4.5 kg



295

S
U

B
S

T
R

A
T

O
S

PT2480  Moss Mat Mini * 30 x 30 cm 

PT2482  Moss Mat Pequeno * 45 x 45 cm

PT3115  Bio Drain          2Kg 

Moss Mat
Substrato para Terrário

Bio Drain
Substrato para drenagem

• Aspecto Natural
• Substituto higiênico de substrato
• Fácil de usar
• Macio e não-abrasívo
• Absorvente e Lavavel

• Substrato natural
• Sistema de drenagem de água
• Ideal para terrários tropicais e paludários

O Tapet de Musgo Exo Terra é um substrato de terrário  com uma aparência  muito natural, que pode ser usado 
para todos os tipos de répteis e anfíbios. Higiénico, macio e absorvente o Tapet de Musgo Exo Terra é fácil de 
usar e pode ser cortado ao tamanho de qualquer terrário. Para limpar basta enxaguar com água ou substituir se 
for necessário

Exo Terra BioDrain é um substrato natural 
e não orgânico que permite uma excelente 
drenagem do terrário. Não apodrece nem 
se decompõe. BioDrain funcionará como 
um sistema de filtragem biológica. A água 
limpa do terrário pode então circular em 
cachoeiras, no sistema de chuva Exo Terra ou 
em gotejamentos.



296

P
L

A
N

T
S

Croton

Amapallo

Spanish 
Moss

Mandarin

Ficus
Silk Rucus

Silk
Abutilon
Silk

Plantas da 
Selva
• Réplicas extremamente precisas de plantas naturais
• Fácil de Limpar e Manter
• Pode ser combinada com plantas naturais
• Cria sítios naturais para répteis e anfíbios se 

esconders

PT3010  Croton / Médio 

PT3020 Croton / Grande 
PT3001  Amapallo / Pequeno 

PT3011  Amapallo / Médio 

PT3021 Amapallo / Grande 

PT3002  Mandarin / Pequeno * 

PT3012  Mandarin / Médio 

PT3022 Mandarin / Grande 

PT2490  Pequeno 

PT2492  Grande 

PT3090  Spanish Moss / Pequeno* 

PT3092 Spanish Moss / Grande

PT3030  Ficus / Pequeno PT3031  Rucus / Pequeno 

PT3041  Rucus / Médio 

PT3051 Rucus / Grande 

PT3032  Abuliton / Pequeno 

PT3042 Abuliton / Médio 

Plantas de Água
Plantas de água flutuantes

Plantas de Gotejamento
Sistema de rega por gotejamento

Estas plantas com aspecto natural são uma adição excelente a um lago 
pequeno, ou à parte aquática de um terrarium natural. As plantas de água 
flutuantes dão a determinadas espécies aquáticas (tais como rãs, salamandras 
e tartarugas) os lugares de esconderijo necessários ou os sítios de repouso que 
exigem. Um outro benefício em adicionar plantas é que ajudam a impedir que 
se afoguem os animais mais pequenos e os insectos de alimentação.

A Planta Exo Terra Dripper é uma planta realista 
que foi projetada para a hidratação dos camaleões 
e outros répteis e anfíbios de árvores. Os 
camaleões e muitas outras espécies de árvores 
não reconhecerão uma superfície estável como 
fonte de bebida, mas sim orvalho e gotas de chuva 
da folhagem da floresta. Oferece um suprimento 
constante de gotas de água em cascata.

PT3061  Duck Weed *

PT3062  Water Hyacinth *

PT3063  Water Lettuce *

PT3064  Fanwort *

Duckweed
Fanwort

Water Hyacinth Water Lettuce

• Fornece gotas de chuva como fonte de água potável
• Estimula o comportamento natural de beber
• Ideal para camaleões e outros animais arbóreos
• Folhas realistas, cerosas e suculentas
• Bomba incluída!
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Lianas da
Selva
• Aspecto e toque natural
• Dobrável & torcível para caber em qualquer
   terrário
• Ideal para répteis e anfíbios arboreais 
• Cria um habitat natural
• Parece ainda mais natural quando torcidos vários tamanhos juntos.

PT3086   Lianas da Selva       Médio

PT3081   Lianas “Jungle”       Médio

PT3082   Lianas “Jungle”       Grande

Tree Fern
Paineis de Fundo Tropicais

Snake Hook
Ferramenta p/manejar e 
Capturar Cobras

Os painéis de fundo Exo Terra Tree Fern são macios e extremamente absorventes, 
tornando-os fundos ideais para paredes de gotejamento, e para a montagem 
de plantas epífitas. Os painéis de fundo Tree Fern são bastante duráveis   e não 
apodrecem quando são expostos á humidade continua. Quando os painéis  de 
fundo Tree Fern são mantidos húmidos por períodos mais longos,  comecam 
a nascer fetos e musgos espontaneamente. Plantas epífitas, como orquídeas, 
bromélias, fetos e musgos podem ser facilmente montados nos painéis Tree 
Fern, uma vez que constitui o substrato ideal para as suas raízes pegarem e, se 
mantidos húmidos, depois de algumas semanas os painéis de fundo Tree Fern 
serão completamente cobertos de plantas epífitas .

• Painéis macios e extremamente absorventes
 • Excelente para paredes de gotejamento e plantas epífitas
 • Ideal para terrários tropicais
 • Produto 100% natural da Nova Zelândia

• Seguro e prático
• Leve e forte
• Eixo não rotativo para manuseio seguro da cobra
• Extensível de 25,5 cm a 60 cm

PT2755 Tree Fern *  29 x 14,5 x 1,5 cm 

PT2077 Snake Hook  

Plantas da Floresta
PT2993  Laurel Bush

Plantas do Deserto

PT2982  Star Cactus 

PT2985  Barrel Cactus, Médio 

Barrel Cactus 
Médio

Star Cactus 
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Água
A presença de água limpa e fresca é 
importante para um cuidado próprio 
e a manutenção de répteis e animais 
anfíbios em cativeiro. A Exo Terra 
oferece uma linha completa de produtos 
para assegurar que uma fonte de água 
de qualidade é sempre facilmente 
acessível para os habitantes de terrário 
e que a água se mantenha limpa e sem 
entulho..

Water Dishes

Water Well
Reptile Fountain

Os bebedouros da Exo Terra têm o aspecto de uma rocha bastante natural e realista por fora e uma 
superfície lisa por dentro. Os bebedouros são lisos para prevenir o desenvolvimento de bactérias 
perigosas e facilitem a limpeza. A cor natural e neutra permite a integração fácil no deserto, tropical 
ou qualquer outro tipo de terrário. Os mais pequenos répteis, os animais anfíbios e os insectos podem 
facilmente sair do bebedouro "atravéz das escadas de segurança" no interior do bebedouro para prevenir 
o afogamento

Bebedouros

• Aspecto Natural integra-se em qualquer tipo de terrário
• Fácil de limpar
• Escadas, impedem que os grilos e os animais de terrário de se afogem
• Superfície não porosa e lisa, não deixa absorver bactérias perigosas
• Feito de resina de grau alimentar
• Muito estável, não é tombado facilmente pelos répteis maiores

Bebedouro

• Cria um suprimento constante de água
• Impede que os répteis derramem ou contaminem a água
• Com um design que fornece estabilidade para evitar 

tombos acidentais
• Aparência natural
• Fácil de limpar

PT2809     Water Dish XS
PT2801     Water Dish Pequeno
PT2802     Water Dish Médio
PT2803     Water Dish Grande
PT2804     Water Dish Extra Grande

PT2805     Water Well - 250ml

Water Dish
Pequeno

Water Dish 
Médio

Water Dish 
Grande

Water Dish 
Extra Grande

Water Dish
XS

Recirculação de água potável

• Fornecimento contínuo de água limpa e fresca
• Estimula o consumo de água nos répteis
• Aumenta os níveis de humidade
• Design compacto e estável
• Fácil de instalar e manter
• Bomba incluída

PT2814     Reptile Fountain
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PT2905      Waterfall Small 
PT2907      Waterfall Large 

PT2910      Cascada Small 
PT2912      Cascada Large 
PT2914      Cascada Large 

Cascata Natural

Cascada
Cascata de cascalho

• Bomba incluída
• Visual natural, integra-se em qualquer tipo de terrário
• Fácil de limpar 
• Aumenta os nivéis de humidade
• Muito estável, não é fácil de tombar pelos répteis maiores
• Tanque de água e bomba totalmente incorporados.
• Fabricado a partir de uma resina resistente, não porosa e não tóxica; 

impede o desenvolvimento de bactérias nocivas.

• Estimula o comportamento natural de beber dos lagartos
• Aumenta os níveis de humidade
• Aspecto natural que se integra em qualquer tipo de terrário 
• Muito estável, não é fácil de tombar pelos répteis maiores
• Bomba incluída
• Fácil de limpar
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Waterfall Small
Waterfall Large

Fogger
Gerador de nevoeiro ultrasónico

• Aumenta a humidade do ar até 100%
• Excelente efeito visual 
• Simula nevoeiro e nuvens rasteiras nos terrários  tropicais
• Gera orvalho matinal nos terrários de deserto.

PT2080  Fogger

Gera uma névoa fria em todos os tipos de terrários. Ideal para aumentar 
a humidade natural e criar um ambiente sombrio e húmido. Funciona em 
qualquer parte da água (por exemplo, os Water dishes da Exo terra, as 
Waterfalls, etc.) tão raso como 5 cm!
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• Terrário em Vidro
• Paredes de lado perfilados
• Totalmente aberto e sem tampa
• Fundo do terrário levantado para colocação fácil do acquecedor de substrado
• Superfície da água alargado 

Turtle Terrarium

Concebido por herpetólogos europeus, o áquaterrarium Exo Terra Turtle Terrerium é a habitação ideal para os répteis 
aquáticos ou anfíbios. Sólido, resistente e à prova d'água, o Exo Terra Turtle Terrerium é desenhado para promover a 
saúde de animais e plantas aquáticas. O terrário extra-largo, tem uma superfície de água ampliada para proporcionar 
mais movimento aos animais aquáticos, bem como maiores opções na sua decoração.

Habitat Aquático para Repteis

PT3750       Turtle Terrarium - Aquatic Reptile Habitat *       60 x 45 x 35 cm 
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Turtle Cliff
Turtle Cliff Filtro de Terrário Aquático + Pedra

• cascata, área de aquecimento e filtro tudo num só
• integra-se facilmente em qualquer confirguração de terrário aquático.
• O óptimo sistema de filtragem de água escondido
• proporciona uma circulação de água e ar necessários
• Área terrestre ou recatada para animais semi-aquáticos.

PT3649      Turtle Cliff Aquatic Terrarium Filter + Rock - Pequeno *
PT3655      Turtle Cliff Aquatic Terrarium Filter + Rock - Grande *

O Turtle Cliff da Exo Terra encontra-se equipado com um filtro 
de terrário Repti Clear. A parte lisa traseira e lateral pode ser 
facilmente posicionada nos cantos traseiros do terrário Exo Terra

O Turtle Cliff da Exo Terra está equipado com um filtro de terrário Repti Clear - um 
óptimo sistema de filtragem da água com um filtro de grande volume e um eficaz 
controlo de fluxo. O sistema de filtragem trifásico permite a substituição alternada para 
uma actividade contínua do filtro biológico, garantindo uma óptima filtragem mecânica, 
química e biologicamente. Material de filtragem adicional pode ser acrescentado às 
câmaras de forma a obter um desempenho melhorado. Os aquecedores aquáticos 
também podem ser escondidos dentro do Turtle Cliff da Exo Terra.
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Repti Flo 250 / 350
Bomba de Terrário

PT3600  Repti Flo 250 * 

PT3602  Repti Flo 350 * 

O Repti Flo 250 e Repti Flo 350 são ideais para fornecer circulação de água nos terrários aquáticos, nos 
“paludariums” ou para potenciar riachos e cachoeiras de terrários. Totalmente submersível..

• Bomba de Água de alto desempenho
• Caudal ajustável
• Compacto e silencioso
• Totalmente submersível
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Repti Clear - Substituição
Filtro de terrário

O sistema de filtragem trifásico permite a substituição alternada para uma filtragem biológica continuada. 
O filtro de terrário Repti Clear oferece um dispositivo de controlo do fluxo de ar e um adaptador do fluxo da 
água. O filtro é fornecido com dois bicos: um bico giratório de 90° que direcciona o fluxo de saída e permite 
alterações no padrão de fluxo no aquário ou terrário, e um bico a 180 ° para ligar a tubagem..

PT3614  Carbon Cartridge for F250/F350 *
PT3616  Repti Clear Fine Foam F250 *
PT3618  Repti Clear Coarse Foam F250 * 

Repti Clear F350
Filtro de terrárioTurtle Filter

Substituição do filtro de 
tartaruga

Turtle Filter
Coarse Foam

Turtle Filter
FX-200

PT3626  Repti Clear Fine Foam F350 
PT3628  Repti Clear Coarse Foam F350 PT3639  Turtle Filter FX-200 

PT3636  Turtle Filter Coarse Foam 

O sistema de filtragem trifásico permite a substituição alternada para uma filtragem 
biológica continuada. O filtro de terrário Repti Clear oferece um dispositivo de controlo do 
fluxo de ar e um adaptador do fluxo da água. O filtro é fornecido com dois bicos: um bico 
giratório de 90° que direcciona o fluxo de saída e permite alterações no padrão de fluxo 
no aquário ou terrário, e um bico a 180 ° para ligar a tubagem..
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• Integra-se facilmente em qualquer configuração de terrário aquáticos
• Ajusta-se automaticamente a todos os níveis da água
• Mantido em posição com imans (incluído)
• Rampa submersa de fácil acesso para dentro e para fora da água
• Ideal área ou superfície terrestre ou de animais semi-aquáticos

• Limpador de cascalho fácil de usar com bomba de partida manual
• Equipado com um tubo de limpeza de 46 cm e uma mangueira resistente de 1,5 metros
• O tubo de limpeza de cascalho impede que o cascalho entre no balde de manutenção

• Alça prática de plástico reforçado de 40cm
• Polidor durável e tóxico que ajuda a eliminar as algas e o lodo.
• Esfregão com cabeça giratória que aumenta o contato da almofada com a superfície a ser 

limpa.
• Paleta de raspagem de plástico remove facilmente depósitos persistentes de algas e minerais.
• Não foi projetado para uso em superfícies plásticas.

Turtle Banks
Ilha magnética flutuante

Turtle Clear
Kit de limpeza para habitat aquático

Iman para Ilha
Iman magnético

O Exo Terra Turtle Bank é uma área flutuante única para tartarugas aquáticas. Permanecendo no seu 
lugar por imans, o Exo Terra Turtle Bank pode ser colocado no canto do terrário para maximizar a 
área de natação. Adaptando-se automaticamente a todos os níveis da água,a rampa de tartarugas 
submersa permite um fácil acesso a uma área para secar para uma máximos exposição ao calor e 
lâmpadas UVB. Disponível em 3 tamanhos acomoda-se em qualquer tamanho de terrário de tartarugas 
aquáticas para permitir múltiplas dimensões de Turtle Banks num mesmo terrário.

O Exo Terra Turtle Clear Aquatic Habitat Cleaning Kit é um kit de ferramentas de 
manutenção que simplifica a limpeza do seu terrário aquático.
Inclui limpador de cascalho e ferramenta de remoção de algas 2-em-1.

PT3800 Turtle Bank Small *

PT3801 Turtle Bank Medium *

PT3802 Turtle Bank Large *

PT2467 Turtle Clear

PT3803 Iman para ilha flutuante
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CARACTERÍSTICAS
Os nossos vivariums e móveis têm uma variedade de características que os fazem se destacar dos restantes. Esteja 
ciente dos símbolos abaixo de cada página do nosso catálogo para ver quais os recursos incluídos em cada produto:

VIDRO TEMPERADO
Todo o vidro usado em nossos vivários foi temperado de acordo com os padrões da BS6206A. Isso significa 
que é até 5 vezes mais forte que o vidro original. O vidro temperado é dividido em fragmentos pequenos e 
redondos. Uma placa de vidro normal quebra em fragmentos longos e afiados. Uma vez que o vidro é usado 
como portas deslizantes, é crucial que apenas o vidro que passa padrões de segurança seja usado para 
prevenir lesões graves. O nosso objetivo é cumprir com a norma BS EN 14072: 2003 para vidro usado com 
móveis.

VENTILAÇÃO
Cada viveiro contém o número correto de grelhas de ventilação para fornecer os melhores níveis de 
temperatura e humidade. As aberturas ovais são colocadas tanto na parte superior como na parte inferior 
do painel traseiro, permitindo um fluxo constante de ar através do viveiro. Cada grade contém buracos 
abundantes que são grandes o suficiente para permitir que o ar flua para dentro e para fora, mas pequeno o 
suficiente para evitar que os alimentos vivos escapem.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL
Toda a nossa madeira provém de fontes de reciclagem ou FSC de florestas sustentáveis. O rótulo FSC 
do produto permite que os consumidores em qualquer país reconheçam produtos que apoiem a gestão 
responsável das florestas em todo o mundo. O manejo florestal ambientalmente saudável garante que a 
colheita de produtos florestais não madeireiros e madeireiros mantém a biodiversidade, produtividade e 
processos ecológicos.

FÁCIL DE MONTAR
Todas as unidades são projetadas com o menor número possível de peças para montagem rápida e fácil.

PAINÉIS SÓLIDOS
Acreditamos que o aglomerado de 3mm não é adequado para um viveiro profissional. Sua estrutura de 
compressão e a pintura ou a superfície da folha tornariam muito curta a vida útil do produto. É por isso 
que usamos a mesma madeira robusta para todos os painéis. Uma vez que os painéis são selados, nossa 
construção durará muitos mais anos. Afinal, nossos painéis são cinco vezes mais espessos!

PONTOS DE ACESSO AO CABO
Os pontos de saída foram formados na borda do painel traseiro para gerenciamento de cabos. Qualquer 
tomada de tamanho ou adaptador pode passar facilmente pela fixação da tampa. Para remover ou substituir 
os cabos, simplesmente afrouxe as câmaras e levante a tampa. Os pontos de acesso por cabo estão em 
cada extremidade, ao longo do topo. Se não forem necessários, qualquer um dos pontos pode ser facilmente 
fechado com silicone.

MAIS PROFUNDO
Os seus répteis exigem muito espaço para se mover, procure nossos vivários com esta imagem. Todos estes 
vivariums têm uma profundidade de pelo menos 47 cm, proporcionando ao réptil muito espaço para esticar.

FAIA
Este clássico é a cor favorita em muitos interiores modernos. Os tons quentes e 
amarelos do feno ajudam a dar vida ao lar.

NOGUEIRA
Elegante e intemporal. Reflete as últimas tendências em design de interiores, com 
suas nuances escuras e quentes. Este grão de madeira é muito apreciado por sua 
sofisticação sutil.

CARVALHO
Para um visual mais tradicional, por que não tentar Carvalho com uma decoração 
de aspecto natural com diferentes características. Com seus nós e veias que se 
arremessam, esta cor parece ótima contra qualquer fundo.



306

VX VIVÁRIOS & MÓVEIS CX
Os VX Vivários “Terrestres” estão disponíveis em 3 tamanhos e 3 cores diferentes, com 47 cm de profundidade e 52,5 cm de altura. Estes 
vivários são adequados para a maioria dos répteis comuns, que requerem muito espaço no chão. Cada viveiro tem um acoplamento com o 
mobiliário CX para ajudar a levantar o viveiro e fazê-lo parecer um móvel na casa.
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PRODUTO

VX 24 Vivário (2 rejillas)

VX 36 Vivário (4 rejillas)

VX 48 Vivário (5 rejillas)

CX 24 Móvel

CX 36 Móvel

CX 48 Móvel

CARVALHO NOGUEIRA FAIA

VIDRO

TEMPERADO

FÁCIL DE 

MONTAR

MAIS

PROFUNDO

PAINÉIS

SÓLIDOS

CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FLORESTAL

PONTOS DE 
ACESSO
DE CABO

VENTILAÇÃO

Móvel Móvel Móvel

Terrestres Medianos
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VX VIVÁRIO 
Os VX Vivário pertencem à nossa gama de “pequenos terrestres”.  Adequado para répteis que precisam de menos espaço. Todos esses 
vivariums medem 37,5 cm de profundidade e 40,5 cm de altura, o que os torna particularmente adequados para casas menores.

Nossos vivários podem ser empilhados uns dos outros, proporcionando um aumento no espaço para amantes de répteis e lojas. Para 
ajudar a elevar os vivários do solo, oferecemos-lhes uma estilizada perna colorida de prata que facilmente anexa à base dos vivários.
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PRODUTO CARVALHO NOGUEIRA FAIA

Pequenos Terrestres

LX 24 Vivário (2 janelas)

LX 36 Vivário (3 janelas)

LX 48 Vivário (4 janelas)

Vivário Vivário Vivário

VIDRO

TEMPERADO

FÁCIL DE 

MONTAR

PAINÉIS

SÓLIDOS

CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FLORESTAL

PONTOS DE 
ACESSO
DE CABO

VENTILAÇÃO
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AX VIVÁRIO & MÓVEIS CAX
Nossos AX Vivário “arbóreo” é projetado especificamente para répteis que gostam de escalar. Eles oferecem muita altura e vêm em 3 
tamanhos diferentes. O mobiliário CAX também está disponível para cada viveiro.
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PRODUTO

AX 24 Vivário (8 janelas)

AX 36 Vivário (10 janelas)

CARVALHO NOGUEIRA

Vivário Vivário

Arbóreo

VIDRO

TEMPERADO

FÁCIL DE 

MONTAR

MAIS

PROFUNDO

PAINÉIS

SÓLIDOS

CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FLORESTAL

PONTOS DE 
ACESSO
DE CABO

VENTILAÇÃO



312

AX DIVISORES
Os nossos divisores AX são projetados exclusivamente para o Vivário  AX “arboreal”. Eles permitem dividir o viveiro em dois ambientes 
independentes.
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Arbóreo

Divisor Divisor Divisor

PRODUCTO

AX 24 Divisor

AX 36 Divisor

AX 48 Divisor

CARVALHO NOGUEIRA FAIA

VIDRO

TEMPERADO

FÁCIL DE 

MONTAR

MAIS

PROFUNDO

PAINÉIS

SÓLIDOS

CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FLORESTAL

PONTOS DE 
ACESSO
DE CABO

VENTILAÇÃO



314

EX VIVÁRIO & MÓVEIS CEX
A gama Ex são os vivários “grandes terrestres”. Estes são adequados para grandes répteis que precisam de muito espaço para se 
deslocar. Estes são mais profundos do que a gama VX padrão. A mobília CEX disponível se encaixa perfeitamente no viveiro.
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PRODUCTO

EX 48 Vivário (5 janelas)

CEX 55 Móvel

CARVALHO FAIA

C MóveisMóveis

Grandes Terrestres

VIDRO

TEMPERADO

FÁCIL DE 

MONTAR

MAIS

PROFUNDO

PAINÉIS

SÓLIDOS

CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FLORESTAL

PONTOS DE 
ACESSO
DE CABO

VENTILAÇÃO
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MODX VIVÁRIO
Módulos de vivário de 91,5 cm que podem ser encadernados sem limite para fazer um único viveiro. Não só é a solução perfeita para 
a criação de um grande viveiro, mas também tem o benefício adicional de permitir que o viveiro seja redimensionado à medida que o 
réptil cresce.
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PRODUCTO

MODX 24 Principal (4 janelas)

MODX 36 Pincipal (4 janela)

MODX 24 Extensão (4 janela)

MODX 36 Extensão (4 janela)

FAIA

Vivário Vivário

Vivário

Modular

VIDRO

TEMPERADO

FÁCIL DE 

MONTAR

MAIS

PROFUNDO

PAINÉIS

SÓLIDOS

CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FLORESTAL

PONTOS DE 
ACESSO
DE CABO

VENTILAÇÃO
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