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HABITRAIL

Habitrail Classic

Habitrail Cristal

Habitrail Twist
É a unidade de habitat principal completamente compatível com 
todos os outros itens Habitrail. Uma grande porta de plástico 
permite um acesso rápido, duas janelas que permitem que você 
adicione outros itens do Habitrail, uma varanda com uma rampa, 
uma roda de exercício, uma garrafa de água e um prato de comida.

Habitrail Cristal também inclui um look out deck com escada para 
satisfazer a necessidade natural de seu hamster de explorar, uma 
roda de exercícios , uma garrafa de água, um prato de comida e 
uma proteção de areia.

Habitrail Twist é a mais recente e mais ampla casa Habitrail para 
hamsters. Inclui uma garrafa de água que economiza espaço, 
localizada numa área adjacente fora da casa, uma roda de 
exercício, 1 conector de bloqueio, 2 anéis internos e 2 janelas.

Habitrail Retreat inclui uma varanda com uma rampa segura para 
hamsters para escalar, uma roda de exercícios, uma garrafa de 
água , um prato de comida e uma proteção de areia. 
Tamanho: 41cm x 25cm x 24cm.

62805

62820

62815

Habitrail Retreat
62825

Tubo de Ligação Safari 33cm Cubo de Ligação Safari Suporte Bebedouro Safari

O Habitrail Mini Lock Connector é o método 
mais seguro de manter o seu animal em todos 
aqueles designs incríveis que você cria!

O Habitrail Trail 20 cm é de plástico sólido o 
que facilita a limpeza, sendo também muito 
fácil de conectar com um simples gesto.

62314 6243262324
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Habitrail Mini - Labirinto 

Habitrail Mini - Vivenda

Habitrail Mini - Observatório Habitrail Mini - Solarium 

Habitrail Mini - Cogumelo

O Habitrail Mini Maze fornece infinitas horas 
de diversão, sendo uma ótima maneira de ligar 
diferentes áreas.

É excelente aumento à casa do seu animal de 
estimação. Anexa-se diretamente à gaiola e 
pode ser usado como um espaço de vida extra 
ou como um banheiro.

Fornece uma área adicional para o seu animal 
de estimação poder explorar e desfrutar. 
Também permite acesso fácil para você brincar 
e acariciar o seu animal de estimação.

É o local ideal para o seu animal de estimação, 
levar a comida e confortável para dormir. 
O topo é facilmente removido para que você 
possa abrir e brincar com o seu animal.

O Habitrail Mini Mush-Room é um ótimo lugar 
para o seu animal de estimação se aconchegar. 

62040

62042

62041 62043

62070

Habitrail Mini

Faça crescer o seu Habitrail Mini

62035

A unidade principal Habitrail Mini 
é o ambiente ideal de ratos e 
hamsters anões . Ele vem com-
pleto com o Fly Wheel, Mush-
Room, Food Dish e Mushroom 
Oasis. 
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Habitrail Mini - T

Lock Connector (3unid)

Habitrail Mini - Cotovelo

Tubo Ligação 20 cm

Habitrail Mini - Curva

Tubo Ligação 30 cm
Cubo de Ligação

Habitrail Mini - Comedouro/
Bebedouro

Use-o com outros complementos 
e conectores de bloqueio Habitrail 
para fazer a sua própria configuração 
divertida e emocionante.

O Habitrail Mini Lock Connector é 
o método mais seguro de manter o 
seu animal em todos aqueles designs 
incríveis que você cria!

O Habitrail Mini U-Turn é útil para 
projetar as configurações do 
Habitrail. É de plástico sólido e facilita 
a limpeza do mesmo.

O Habitrail Trail 20 cm é de plástico 
sólido o que facilita a limpeza, sendo 
também muito fácil de conectar com 
um simples gesto.

O Habitrail Mini Curve é útil ao 
projetar as configurações do Habitrail. 

O Habitrail Trail 30 cm é de plástico 
sólido o que facilita a limpeza, sendo 
também muito fácil de conectar com 
um simples gesto.

Tem quatro aberturas diferentes com 
janelas de observação permitindo 
infinitas possibilidades de instalação.

62052

62046

62053

62047

62054

62048
62051

62078
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Habitrail Mini - Brinquedo Hideaway H.Playground - Curva

Habitrail Playground - LabirintoHabitrail Playground - Carro Dragter

Quando adicionado à casa do seu animal de estimação, o 
Playground Hide Away cube é um excelente lugar para o seu 
animal brincar e se refugiar.

A Habitrail Playground Curve é realmente útil quando você está a 
criar a sua configuração Habitrail. É de plástico sólido e se separa 
para facilitar a limpeza. 

O seu animal de estimação terá infinitas horas de diversão no 
labirinto de Habitrail Playground, sendo que é, uma ótima maneira 
de conectar diferentes áreas do Habitrail.

O Habitrail Playground Dragster é uma ótima maneira de fazer o 
seu animal de estimação se exercitar enquanto o deixa explorar o 
mundo fora da gaiola com segurança.

62542 62525

6253462508

Habitrail Playground Kit
62500

A unidade prin-
cipal do Habitrail 
Playground é uma casa 
ideal para o seu animal 
de estimação. A base de 
plástico sólido é projetada 
com grandes cantos arre-
dondados que ajudam a evitar 
que seu animal de estimação 
morda. Vêm incluído um Spin 
Around, Food Dish, Water Bottle, 
1 Elbow um Loft.
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H.Playground - Restaurante Giratório 
Habitrail Playground - Roda

Habitrail Playground - Dormitório

Habitrail Playground - Nave Espacial

Habitrail Playground - Observatório

Habitrail Playground, Sky Restaurant  é um 
complemento divertido para instalar no seu 
Habitrail. O Restaurante Sky gira assim que o 
seu hamster começar a correr.

O Habitrail Playground, Fun Wheel é um veiculo 
que funciona fora da gaiola do seu animal de 
estimação.

É o local ideal para o seu animal de estimação, 
levar a comida e confortável para dormir. O 
topo é facilmente removido para que você 
possa abrir e brincar com seu animal.

É uma maneira única e emocionante de 
adicionar uma área de diversão extra no habitat 
do seu animal. Com três portas de conexão 
permite uma variedade de configurações.

É uma maneira divertida de adicionar espaço
extra na gaiola do seu animal de estimação, é 
elevado e não ocupa espaço no chão, tendo 
uma escada para o ajudar na subida.

62536
62537

62538

62548

62547

Habitrail Playground - Tubo 20cm / 30cm
Habitrail Playground - T Habitrail Playground - Cubo

O Habitrail Playground Trail é facilmente usado  com Habitrail Trails, 
Add-Ons e Lock Conectores para criar um ambiente exclusivo. 
Dimensões: 20cm / 33cm

O Playground Tee tem três janelas 
de abertura criando assim infinitas 
possibilidades de instalação. 
Com 1 disco de fecho.

O Habitrail Playground Cube tem 
cinco aberturas diferentes permitindo 
infinitas possibilidades de instalação.  
Com 3 discos de fecho.

62515 / 62516 
62521 62522
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Habitrail Ovo - Kit Suite

Consistem em uma gaiola com fundo branco opaco, telhado 
retrátil, roda opaca, escadas, tigela de alimentação, garrafa de 
água, Den com fundo branco, a unidade de transporte, 11x 
conectores de bloqueio, 2x Tubes 25 cm, 3x Curves, 1x Tee, 
1x Cube e 3x Windows. 

62610
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Habitrail Ovo - Home 
Azul / Rosa

O elaborado mundo de Habitrail 
OVO consiste em uma variedade de 
habitats principais, complementos, 
trilhas e labirintos que são fáceis de 
montar com conectores de bloqueio 
que permitem que faça conexões 
rápidas e fáceis.

62663 / 62664

62663

62664

O Habitrail 
mais versátil
para sua casa.
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Habitrail Ovo - Loft

É composto por uma gaiola 
com fundo branco opaco, 
portas retrácteis , tampa 
transparente com porta de aço 
prateada, roda opaca, escadas, 
tigela de alimentação, garrafa 
de água com labirinto de 
papelão chewable colorido, 1x 
conector de bloqueio.

62620

Habitrail OVO Maze Blue / Pink consiste em um 
topo e fundo azul ou rosa claro, labirinto de cartão, 
2x Windows e também 1x conector de bloqueio. 

Habitrail Ovo - Labirinto Azul 

Habitrail Ovo - Labirinto Rosa

62660

62665

62660 62665

30 cm
35 cm

27
 c

m

69,5 cm

74,5 cm
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Habitrail Ovo - Gaiola Habitrail Ovo - Bebedouro

O Habitrail Ovo Den fornece um local acolhedor 
para o seu hamster para se esconder e dormir. 
Possui uma porta de abertura ampla para fácil 
acesso e aberturas de circulação de ar.

A garrafa de água Habitrail OVO é constituída 
por um reservatório de água turquesa, unidade 
de montagem transparente, tee com 1/2 em 
branco opaco, 1x conector de bloqueio, 1x janela.

62675 62680
Habitrail Ovo - Tubo 25cm

Adiciona comprimento às configurações de 
hamster, tem aberturas de ar para melhorar 
o fluxo de ar e garantir que a casa do seu 
hamster seja sempre fresca.

62705

Inúmeras possibilidades de configurar o seu Habitrail OVO. Escolha a sua.

Habitrail Ovo - U Habitrail Ovo - Cubo

Habitrail OVO Cube é composto por um cubo de laranja com 
1 conector de bloqueio laranja e 4 janelas vermelhas.

62710 62715

Habitrail OVO U-Turn é composto por: 
1x conector de bloqueio rosa. 
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Habitrail Ovo - Transportador

É constituída por uma base branca com tampa azul e alça azul clara 
opaca, 2x janelas, 1x conector de bloqueio.

62670

Habitrail Ovo - Torre com Esconderijo
Habitrail Ovo - Pack Aventura

Habitrail OVO Tower é um complemento único que é perfeito para 
hamsters que procuram mobilidade ascendente. 
Consiste em 2x Curves, 2x Elbow, 1x Den, 5x Lock Conectores. 

Apresenta uma combinação de aventuras e uma unidade de 
transporte seguro para hamsters. Consiste em 2x Tubes 25 cm, 1x 
cubo, 1xTee, 3x Cotovelos, 1x Unidade de transporte, 1x Den, 10x 
Lock Conectores e 2x Windows.

62690
62691

Habitrail Ovo - Labirinto Mini
Habitrail Ovo - Roda de Exercício

Habitrail OVO Mini Maze traz ainda mais locais interessantes e 
divertidos nos quais os hamsters podem explorar, dormir, fazer 
exercícios ou simplesmente relaxar.

É um complemento divertido que permite que o seu hamster se 
movimente. Este complemento tem duas funções, pode ser usado 
como uma roda de hamster externo e pode ser usado para criar 
uma instalação móvel. 

62655
62635

Habitrail Ovo - Janela

Permite que você bloqueie os caminhos, mantendo a máxima 
circulação de ar, graças as saídas de ar localizadas ao longo do 
perímetro de cada janela.

62701
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Porta para Mini Maze
62952

Tampa Lateral Mini Maze Tecto c/Fecho, Mini Maze
62950 62951

62942
Encaixe Extenção Ovo

Conjunto de Juntas, Ovo 
 azul / rosa / laranja

Habitrail OVO Opaque Blue Left / Right Joints 
é adequado para: Habitrail OVOPad (62660), 
Habitrail OVO Home, Azul (62663); Habitrail OVO 
Home, Rosa (62664).

62912 / 62916 / 62924

62912 62916 62924

Acessórios

Habitrail OVO Clear Pink / Orange Retractable Roof é 
adequado para: Habitrail OVO Maze, com topo e fundo 
cor-de-rosa claro ou laranja.

Porta p/Ovo Loft, Laranja Tampa Lateral, Ovo Loft
62940 62941

Suporte Roda Ovo
Suporte Bebedouro, Ovo Refúgio/Comedouro, Laranja

Junta Lateral Saída de Água, Ovo

Habitrail OVO Hub e Pin Retainer são 
adequados para: Habitrail OVOPad (62600), 
Habitrail OVOSuite (62610), Habitrail 
OVOStudio (62615),Habitrail OVOLoft (62620).

É adequado para: Habitrail OVO Pad (62600) 
Habitrail OVO Suite (62610) Habitrail OVO 
Studio (62615) Habitrail OVO Loft (62620).

É adequado para: Habitrail OVO Pad (62600), 
Habitrail OVO Suite (62610), Habitrail OVO 
Studio (62615) e Habitrail OVO Loft (62620).

62904
62928 62930

62922 62926

Tecto Removível Rosa

Tecto Removível Laranja

62914

62920
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Decoração Viatura

Deco Casa Vivenda

Deco Casa Praia

Habitrail OVO Interactive Chewable 
Cardboard Maze consiste em: 
peças coloridas e com instruções 
sobre como montar.

62750

62760

62765

62750

62765

62760

Único para Habitrail 
OVO são ótimos para 
dar ao seu hamster um 
brinquedo interativo. 
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Gaiola para Coelhos - 89 x 49 x 88 cm

Gaiola para Coelhos - 104 x 55 x 88 cm

YGA462

YGA465

GAIOLAS
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GAIOLAS

Diferentes formas
de diversão para 
o seu animal.

Jaula Coelhos - 81 x 51 x 64 cm
YG853

Gaiola Chinchilas Equipado 120 x 59 x 95 cm
VO1277B
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GAIOLAS

Gaiola Hamster Equipado Preto - 50,5 x 28 x 32 cm Gaiola Hamster Equipado - 50,5 x 28 x 32 cm
VO1938N VO1967B

Gaiola Hamster Bernie Deluxe

Bernie é uma gaiola de hamsters completa de acessórios para o 
máximo conforto dos nossos animais. 
Dimensões: 53 x 38 x 25,5cm

20070270

Adaptador Acessorios para Gaiolas
62360

Transportador Paws2go Pequena Laranja

Transportador Paws2go Pequena Azul

Oferece um abrigo seguro e confortável para 
pequenos animais em movimento. Para animais de 
estimação até 5 kg. 
Dimensões 36 x 28 x 25 cm

60899

60898
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Shampoo p/ Coelhos 118ml
Escova Dupla-Cerdas /
Pinos Pequenos

60780
CMH371

Comedouro para Feno
VO0305923

Desodorizante Hamster e
Porquinhos da Índia

H0022

Bebedouro Tiziano 150 ml

Bebedouro em Pirex

Bebedouro Eco + Vidro

Suporte p/Bebedouro Hamster

Garrafa de água para roedores. 
Capacidade 150ml

É adequado para ratos, coelhos e 
muito mais. 15 cm altura.

Design inovador que evidência os 
instintos naturais e atendem às suas 
necessidades específicas. Vêm com 
acessório e suspensão de mola 
segura e fácil de instalar. 

O suporte da garrafa de água é 
adequado para gaiolas ou aquários.

40236070

61520 61570

6154561540615356153061525

61580 6158261581

60ml

177ml 769ml355ml

112ml 225ml 450ml 900ml

Estes bebedouros em plástico são produzidas 
com um plástico resistente e um bico de 
descarga. São facilmente colocados no lado 
de fora da gaiola com um suporte de arame. 

BEBEDOUROS

BEBEDOUROS|COMEDOUROS
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Esconderijo para Roedores Igloo 

Restaurante - Área para Comer

Café - Área para Beber

Casa de Banho para Roedores

Casa Multi-Construções

Ginásio para Roedores

O Living World Igloo vêm com uma variedade de cores. É feito de 
plástico durável e resistente. O melhor de tudo é fácil de limpar! 
Este refúgio é ideal para o seu animal de estimação.

Pode construir uma casa divertida e colorida para seu pequeno 
animal de estimação, da qual eles vão gostar de brincar e dormir. 
Contém 2 x (23 cm x 23 cm) peças e 3 x (41 cm x 23 cm).

61380 - 61382 - 61384

61371

61372

61373

61394

61374

Dormitório Salon para Roedores
61375

Os esconderijos Living World 
para hamsters oferecem uma 
ampla e interessante variedade 
de lugares de conforto 
acolhedor e seguro para 
brincar ou dormir. 
Resistente e fácil de limpar.

61380

61382

61384

Peq.

Médio

Grande

61384
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Casa Roedores com Escada Casa de Banho Chinchilas

Casinha Madeira Pequena para Roedores Casinha Madeira Porquinho da Índia

Está elevada para que não ocupe espaço no chão, tendo uma 
escada que é fácil de usar pelo seu animal de estimação. Uma 
ótima maneira de adicionar espaço extra à gaiola.

Ideal para que a sua chinchila possa receber um banho de poeira 
pelo menos duas vezes por semana. 
O banho de poeira ajudará a manter sua pele seca e saudável. 

Feito de madeira real, o Log Cabin é seguro para o seu animal 
dormir e se aconchegar. 
Fácil de montar, não são necessárias ferramentas.

Feito de madeira real, o Log Cabin é seguro para o seu animal 
dormir e se aconchegar. 
Fácil de montar, não são necessárias ferramentas. 

61480 61398

61410 61420

Brinquedo Teach N Treat

É um novo e exclusivo brinquedo interativo 
e educativo para pequenos animais de 
estimação, como coelhos, chinchilas e ratos. 
Possui 3 diferentes níveis de configuração para 
desafiar e entreter o seu animal de estimação.

60960

ESCONDERIJOS E 
BRINQUEDO LIVING WORLD
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Roda Exercício Luxo em Arame 

Bola Exercício com Suporte Grande 29cmBola Exercício com Suporte Médio 17cm

Bola Exercício com Suporte Pequeno 12cm

Roda Plástica para Hamster

Roda de exercício de luxo World Living para fornece segurança 
adicional em relação as rodas de exercício mais tradicionais. 
Diâmetro: 23 cm

61716

6173061725

61720

61695

BOLAS E RODAS
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Coleira + Trela para Hamster Peitoral + Trela para Porquinho da Índia

Peitoral + Trela para Coelho

Peitoral + Trela para Hamster Peitoral + Trela para Furão

Vermelha

Vermelha

VermelhaMostarda

Verde Verde

Mostarda

MostardaVerde

Verde

Verde60820

60855

6084060821

60832 60862

60856

6084160822

60857

60842

TRELAS, COLEIRAS
E PEITORAIS 
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Aquários 
“Living World”
Living World Small Pals Pen combina durabilidade, 
segurança, versatilidade e facilidade de transporte para criar 
o perfeito oásis para o seu animal de estimação. Disponível 
em cinco tamanhos e cores sortidas.

61900 61905 61910

61760 61761 61762

61915 61920
1,84L 4,44L 8,57L

Médio Rosa Médio Azul Grande Turquesa

12,57L 17,04L

WC de canto para Roedores

Fibras Naturais p/
Hamster 60g

Cobertor Hamsters branco
ou castanho 25g

61282

61285

Ninho Porquinho-da-Índia Grande

Casinha produzida em madeia, serve de ninho 
para o seu porquinho - da - índia.
Tamanho grande.

JS38
Mega nooks - Hotel de Establo
G61374

Cobertura para Terrario 50cm
HH0136

Cobertura para Terrario 60cm
HH0138

Ventosas para 
HH0136 - HH0138 
(4unidades)

H140
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ROEDORES

Bloco Mineral Espiga / Cenoura

Esta pedra mineral é uma excelente fonte de 
cálcio para pequenos animais, ajuda a manter a 
aparência dos dentes.

Bloco de Sais Minerais de 50g com suporte para 
fixar à gaiola do seu animal de estimação.

61020 / 61022
Bloco de Sais Minerais c/Suporte
61011 / 61012

61011 61012 61020 61022

São brinquedos que ajudam a melhorar a saúde dental do seu animal feitos de uma gama de 
materiais totalmente naturais.

Beterraba Roedores

Lufa Morango Roedores

Fruta / Vegetais Roedores

Morango Roedores

Lufa Fatias Roedores

Sortido Roedores, 12 unid.

Arco-Íris Roedores, 5 unid.

Lufa Maçã Roedores

61477

61473

61481

61467

61475

61577614756147361471

61467613186131761479

61481 61483

61479

61318

61317

61483

61471 Cenoura Roedores

Espiga Milho Roedores

Lascas de Madeira para pequenos 
animais, 100% natural, 1KG (14L)

VS00017

Lascas de Madeira para pequenos 
animais, limão, 1KG (14L)

VS00034


