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อุปกรณ์ฝึก | 38 | TRAINING

Item#	 Description		 	 	 ปกติ	 สมาชิก
TR094A (2)Vinyl Dummy 1/pk | ดัมมี่ลอยนำ้� 1 ชิ้น ฿350 ฿319
TR094B (2)Vinyl Dummy 3/pk | ดัมมี่ลอยนำ้� 3 ชิ้น ฿990 ฿889
TR093 (5)Silent Whistle | นกหวีด  ฿220 ฿199

Item#	 Description		 	 	 ปกติ	 สมาชิก
LD051A Heavy 3 mm x 4' | 3 มม. ย�ว 4 ฟุต  ฿660 ฿619
LD051B Extra Heavy 4 mm x 4' | 4 มม. ย�ว 4 ฟุต ฿740 ฿695

Item#	 Description		 	 	 ปกติ	 สมาชิก
TR811 Shake & Break | เชคแอนด์เบรค  ฿620 ฿579

Item#	 Description		 	 	 ปกติ	 สมาชิก
TR095 Black | สีดำ�   ฿530 ฿499

Remington Training Equipment. (1)
Training Dummy and (2)Silent Whis-
tle. อุปกรณ์ฝึกสุนัขห�ย�กสำ�หรบัมือโปรจ�ก เร
มิงตั้น ผู้ผลิตอุปกรณ์สุนัขล่�ที่มีขื่อเสียง มีให้เลือก 
(1) ดัมมี่ลอยนำ้�สำ�หรับฝึกให้สุนัขไปเก็บ (2) นกหวีด
คลื่นเสียงระยะไกลสำ�หรับฝึกสุนัขเพื่อให้สุนัขได้ยิน
แต่ไม่หนวกหู

Titan® Chain Dog Leash with Nylon Handle features the security of 
superior quality chain and comfort of sturdy nylon web. All Titan® 
quality chain products are argon welded and chrome plated for 
maximum strength and durability. Titan chain will not tarnish, rust 
or break. โซ่จูงมือจับไนล่อน แข็งแรง ทนท�น ใช้ฝึกได้ด้วยก�รกระตุกให้มีเสียงดังเวล�
ต้องก�รตักเตือน และป้องกันก�รกัดแทะ โซ่ทุกข้อเชื่อมติดกันอย่�งแน่นหน�ไม่ง้�งหรือข�ด
เมื่อกระช�ก เคลือบโครเมี่ยมอย่�งดีไม่ขึ้นสนิมหรือซีดจ�ง 

The Shake & Break™, demonstrat-
ed by Brandon McMillan in his book 
"Lucky Dog Lessons: Train your Dog in 
7 Days", is an easy, effective, and safe 
training tool. When you shake the bot-
tle the noise breaks the dog's focus on 
the unwanted behavior such as jump-
ing on people or barking and redirects 
it to you so that you can correct them. 
Constructed of two different materials 
resulting in two distinct sounds. เชคแอนด์
เบรค™ อุปกรณ์ฝึกจ�กครูฝึกชื่อดัง แบรนดอน แม
คมิลลัน ใช้สำ�หรับแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของ

(1)

(2)

TR091     Clicker | §≈‘°‡°Õ√Ï     fl215   fl195

Petmate Mighty Link Choke Chains. 
Smooth, durable, chrome-plated 
steel. Rust resistant. Trainers' favor-
ite for smooth operation and safety.
โซ่สำ�หรับฝึกสุนัข ไมตี้ ลิ้งค์ ผลิตจ�กเหล็กเนื้อดีชุบ
โครเมี่ยมไม่ขึ้นสนิม แข็งแรงพิเศษไม่ข�ดง่�ย ข้อลื่น
และไม่คม ไม่ติดขัดเมื่อปล่อย เป็นที่ชื่นชอบของครู
ฝึกสุนัขมือโปรที่ต้องก�รคว�มลื่นและปลอดภัย

Item#	 Thickness/หนา		 Length/ยาว	 ปกติ		 สมาชิก	
CO508A 2.5 mm (มม.) 18" (นิ้ว) ฿140 ฿125
CO508B 3 mm (มม.) 20" (นิ้ว) ฿160 ฿149
CO508C 4 mm (มม.) 24" (นิ้ว) ฿235 ฿219
CO508D 4 mm (มม.) 26" (นิ้ว) ฿245 ฿229

Walk 'n Train head 
collar eliminates 
pulling and lunging 
the humane way.    
วอล์ค แอนด์ เทรน ส�ย
สำ�หรับฝึกไม่ให้สุนัขกระช�ก
หรือกระโจนเวล�จูงเดินเล่น 
ทุกครั้งที่สุนัขกระช�กใบหน้�
จะถูกรั้งให้หันม�ด้�นข้�งจึง
ไม่ส�ม�รถเดินต่อไปข้�งหน้�
ได้ เป็นก�รป้องกันและฝึกให้

Item#	 	 	 Description		 	 	 	 	 	 	 	 Neck	|	รอบคอ		 	 	 	 ปกติ		 	 	 	 	 สมาชิก
ZU101A   Small | ขน�ดเล็ก       8"-12" (นิ้ว)      fl780     fl699 
ZU101B   Medium | ขน�ดกล�ง    14"-19" (นิ้ว)     fl780     fl699
ZU101C   Large | ขน�ดใหญ่       15"-20" (นิ้ว)     fl850     fl769

สุนัขรู้จักเดินในส�ยจูงโดยไม่ดึงที่ปลอดภัยและไม่ทรม�นสุนัข ช่วยให้คุณเหนื่อยน้อยลงและ
อย�กพ�สุนัขไปเดินเล่นบ่อยขึ้น

Item#	 	 	 	Description	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปกติ	 	 	 สมาชิก
GT004D    XL 33" - 40" (Girth) |  รอบอก 33" - 40"       fl1,350  fl1,279

ZippyPaws Adventure Life Jackets. Dense foam panels help dogs 
stay afloat and reflective stripes keep dogs visible on the water. 
With built in handles and front float assists in keeping dog's head 
above water. เสื้อชูชีพสำ�หรับสุนัขจ�กซิปปี้พอว์ ทำ�จ�กโฟมเนื้อแน่นที่ช่วยให้สุนัขไม่
จมนำ้�พร้อมแถบเรืองแสงมองเห็นได้ง่�ย มีมือจับที่หลัง และแผ่นโฟมด้�นหน้�ช่วยพยุงที่คอ
ให้หัวสุนัขไม่จมนำ้� 

Our Coastal Multi-Function Treat Bag offers three pockets for stor-
ing essentials during training. The treat bag is self-closing and al-
lows for quick, one-handed access. Made with water resistant 
material, this treat bag can be clipped to clothing or belt. The ad-
justable strap allows for the bag to be worn as a belt or cross body 
bag. Available in black only. ถุงใส่ขนมร�งวัลโคสตัล ใช้สำ�หรับใส่ขนมในขณะฝึก
สอนสุนัข ใช้สะดวก ป�กถุงปิดได้เองโดยไม่ต้องใช้มือจับ และส�ม�รถเปิดหยิบได้ด้วยมือ
เดียว ทำ�จ�กวัสดุกันนำ้� ส�ม�รถคลิบไว้กับเข็มขัดหรือสเื้อผ้�ได้ หรือจะใช้ส�ยสะพ�ยที่ปรับ
ได้สะพ�ยที่หัวไหล่ก็สะดวก มีเฉพ�ะสีดำ�เท่�นั้น

Front Float

สุนัขด้วยก�รเขย่�ให้มีเสียงดังเมื่อสุนัขทำ�ผิด เป็นก�รดึงคว�มสนใจให้สุนัขหยุดทำ�สิ่งนั้นแล้ว
หันม�ห�เจ้�ของ เพื่อให้คุณตักเตือน เหม�ะกับก�รแก้ไขนิสัยชอบกระโจนใส่คน เห่�พรำ่�เห
รื่อ ขึ้นโซฟ� ฯลฯ มีสองด้�นที่ส่งเสียงต่�งกันเมื่อเขย่�


PLEASE CHECK FOR CURRENT PRICE & AVAILABILITY
กรุณาสอบถามราคาปัจจุบันและสินค้าในสต๊อก
order@shamuquarterly.com LINE: shamupetcenter



Item#	 Description		 	 	 ปกติ	 สมาชิก
TR031 60" x 12" | 60 นิ้ว x 12 นิ้ว  ฿3,900 ฿3,599

ScatMat Sofa. Uses persuasive, but completely harmless, static 
pulse to keep your pet from scratching, entering a room, or jump-
ing up on furniture. Battery operated. สแก๊ทแมท แผ่นฝึกสุนัขและแมว ใช้
ปูบิเวณที่ไม่ต้องก�รให้สัตว์เลี้ยงเข้�ไปยุ่มย่�ม แผ่นพล�สติกใสจะส่งคลื่นไฟฟ้�สถิตย์ที่ทำ�ให้
ตกใจแต่ปลอดภัย 100% ต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อแผ่นถูกสัมผัส ใช้ปูบนโซฟ� เค�น์เตอร์ครัว หน้�
ห้องที่ไม่ต้องก�รให้เข้� รอบๆกระถ�งต้นไม้ และบริเวณที่แมวชอบข่วน หรือสุนัขชอบเข้�ไป
ขับถ่�ยผิดที่ แผ่น นุ่ม PVC ม้วนได้ ใช้ถ่�น 9 โวล์ท ส่งสัญญ�ณเตือนได้ประม�ณ 10,000 
ครั้งต่อก้อน ปรับคว�มแรงได้ 3 ระดับ

PetSafe Elite Little Dog Spray Bark 
Collar. This small, lightweight , waterproof 
collar corrects barking with a surprising 
mist of spray that automatically corrects 
your dog each time he barks. 30-40 sprays 
per refill, 400-500 sprays per can. For dogs 
up to 55 pounds. Fits neck sizes up to 20 
inches.  ปลอกคอกันเห่�รุ่นอีลีท สำ�หรับสุนัขพันธุ์
เล็ก ใช้สเปรย์กลิ่นส้มที่เป็นธรรมช�ติพ่นให้ตกใจทุก
ครั้งที่เห่� ปลอดภัยและไม่ทรม�ณ จำ�หน่�ยพร้อมส
เปรย์สำ�หรับเติม 1 กระป๋อง พ่นได้ 30-40 ครั้งต่อก�ร
เติม กระป๋องหนึ่งใช้ได้ 400-500 สเปรย์ สำ�หรับสุนัข
นำ้�หนักไม่เกิน 25 กก. ปลอกคอปรับได้ใหญ่ที่สุด 20 
นิ้ว ทำ�ง�นด้วยถ่�น กันนำ้� นำ้�หนักเบ�

Item#	 	 Description		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปกต	ิ 	 สมาชิก
TR004    Bark Control | ‡§√◊ËÕß°—π‡ÀË“    fl3,000 fl2,699
TR030    Battery 2/pk |ถ่�นสำ�หรับเปลี่ยน  fl400  fl359

Item#	 Description		 	 	 ปกติ	 สมาชิก
TR005 Bark Collar | ปลอกคอกันเห่�  ฿4,300 ฿3,899
TR006 Refil Spray | สเปรย์สำ�หรับเติม  ฿520 ฿469
TR032 3V. Battery 1/pk | ถ่�น 3 โวท์ 1 ก้อน  ฿530 ฿479

Ssscat Automated Cat 
Deterrent with mo-
tion detector. Sprays 
non-toxic, harmless, 
odorless, stainless 
gas up to 1 meter 
and lasts 200 sprays. 
Battery operated. 
ส ป ร ย์ ไ ล่ แ ม ว อั ต โ น มั ติ  

ประกอบด้วยหัวสเปรย์ที่ส�ม�รถตรวจจับก�รเคลื่อนไหวและพ่นสเปรย์ไอน้ำ�ที่ปลอดภัย ไม่มี
กลิ่น ไม่มีสีเพื่อให้แมวตกใจและไม่เข้�ไปในที่ๆคุณไม่ต้องก�ร ใช้ว�งในบริเวณที่ไม่ต้องก�ร
ให้แมวจิกข่วน กระโดดใส่ หรือว�งที่ประตูป้องกันแมวเข้�ไปในห้องต่�งๆ ใส่ถ่�น AAA 4 
ก้อน ไล่ได้ไกล 1 เมตร สเปรย์หนึ่งขวดพ่นได้ 200 ครั้ง หัวปรับได้ 15 ทิศท�ง
Item#	 Description		 	 	 ปกติ	 สมาชิก
TR011 SSSCAT Kit | ชุดสเปรย์พร้อมหัว  ฿1,560 ฿1,399
TR012 Refill 4.5oz | สเปรย์สำ�หรับเติม 4.5 ออนซ์ ฿450 ฿399

Item#	 Description	 ปกติ	 สมาชิก
CK402A Small 13 x 19.4 cm | เล็ก 13 x 19.4 ซม. ฿1,600 ฿1,399
CK402B Medium 20.6 x 30 cm  |กล�ง 20.6 x 30 ซม. ฿2,400 ฿2,189
CK402C Large 25.7 x 40 cm | ใหญ่ 25.7 x 40 ซม. ฿3,800 ฿3,389

Plastic Pet Door. Soft, flexible, weather seal transparent 
panels are safe and easy to push open. High Impact durable 
plastic frame. Closing panel included. Fits wider range of 
door width up to 1.75" ประตูสุนัข ช่วยให้สุนัขเข้�ออกได้สะดวกโดยที่คุณ
ไม่ต้องคอยลุกไปเปิดประตู ช่วยประหยัดแอร์และทำ�ให้สุนัขขับถ่�ยเป็นที่ได้ง่�ยขึ้น 
กรอบทำ�จ�กพล�สตกิแขง็แรงทนท�น แผน่ประตใูส นุม่ เหนยีว กนัแมลงและกนัแอร์
ออกได้ สุนัขผลักได้ง่�ยและไม่เจ็บ ประกอบง่�ย ใช้ได้กับประตูหน�ที่สุด 1.75 นิ้ว

4-Way Cat Flap. Versatile four-way locking system (opened, in only, out 
only, and locked) and NEW! Magnetic Cat Door.  Uses magnetic key collar 
your cat wears to "unlock" the flap so that only your cat has access to your 
home (1 collar with key included). ประตูแมวปรับได้ 4 ระบบ คืิ ปิดต�ย เปิด เข้�ได้อย่�ง
เดยีว และ ออกไดอ้ย�่งเดยีว ชว่ยใหแ้มวเข�้ออกบ�้นไดโ้ดยทีค่ณุไมต่อ้งคอยเฝ�้รอ ลดปญัห�ก�รขบัถ�่ยใน
บ้�น ติดตั้งง่�ย แข็งแรง ใช้กับห้องปรับอ�ก�ศได้ และ ใหม่! รุ่นแม่เหล็ก ใช้ปลอกคอและกุญแจแม่เหล็กที่
แมวห้อยที่คอในก�รเปิด ป้องกันไม่ให้แมวจรจัดบุกรุกเข้�บ้�นคุณ ระบบ 4 ทิศท�งเช่นเดียวกับรุ่นธรรมด� 
มีปลอกคอและกุญแจแม่เหล็กแถมฟรี 1 ชุด ส�ม�รถซื้อเพิ่มได้ห�กมีแมวหล�ยตัว
Item#  Description               Size | ขน�ด  ปกติ สม�ชิก
CK410  4-way Cat Flaps | ประตูแมว      5.75 ” x 5.75” นิ้ว  ฿1,100 ฿989
CK411  Magnetic Door | ประตูแมวแม่เหล็ก  6” x 5 1/8” นิ้ว  ฿2,900 ฿2,599
CK412  Extra Key + Collar | ปลอกคอ+กุญแจ สำ�หรับรุ่นแม่เหล็ก  ฿550 ฿489

PET DOORS

CORRECTION

 Magnetic Cat Door
 4-Way Cat Flap

NEW! 
INSTALLATION 

SERVICE รับติดตั้ง
ถึงบ้าน เพียง
฿500

SAFE PETS, HAPPY OWNERS.
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Petmate 2-Door Training retreat. Double latch single front door 
and side door (top door for under 15lbs). Sturdy wire construction, 
rust resistant black coating. Leak-proof removable pan. Matching 
Kennel pads are available for added comfort กรงเหล็กเทรนนิ่งรีทรีทจ�ก
เพ็ทเมท มีสองประตูเปิดได้ทั้งด้�นหน้�และด้�นข้�ง (ขน�ดตำ่�กว่� 15 ปอนด์เปิดด้�นบน) 
ทำ�จ�กวัสดุแข็งแรงทนท�นเคลือบกันสนิมสีดำ� พร้อมถ�ดรองกันรั่วซึมที่ถอดล้�งได้ เหม�ะ
สำ�หรับก�รฝึกขับถ่�ยและใช้เป็นที่นอน ไม่มีตะแกรงลวดจึงไม่เจ็บเท้�และใช้เลี้ยงลูกสุนัขได้
ดี ไม่ทำ�ให้เท้�ตกลงไปติดตะแกรง มีเบ�ะรองกรงขน�ดพอดีจำ�หน่�ยต่�งห่�งเพิ่มคว�มสบ�ย

Petmate 8-panel Exercise Pen W/Door. Durable 
wire, solid hinge design is effortless to set up and 
folds down for portability and easy storage. The 
snap hook assembly also can be utilized to attach 
the pen to a wire crate. คอกสุนัขสำ�หรับในและนอกบ้�น วัสดุ
เคลือบกันสนิมอย่�งดี แข็งแรง ทนท�น มีประตูและกลอนเปิดปิด
ง่�ย พับและติดตั้งง่�ยไม่ต้องใช้เครื่องมือและไม่เกะกะเมื่อต้องเก็บ มี
ตะขอสำ�หรับเกี่ยวกับก รงเพื่อประกอบเข้�ด้วยกัน ส�ม�รถดัดแปลง
ได้หล�ยรูปร่�งดังภ�พ สูง 30 นิ้ว แต่ละชิ้นกว้�ง 24 นิ้ว คว�มย�ว
รวท 192 นิ้ว (8 ชิ้น)

บ้านนสุนัข เอาท์แบ๊ค บ้านสุนัขน็อคดาวน์ ทำา
จากไม้จริงทั้งหลังนำาเข้า สีวอลนัทสวยงาม 
ถอดประกอบง่าย แข็งแรง ไม่ต้องกลัวขึ้นสนิม 
พื้นยกสูงจากพื้นเพื่อให้สุนัขแห้งสบาย ขปรับ
ความสูงได้เพื่อพื้นหลายประเภท พร้อมปลอก
กันนำ้าที่ขาทั้งสี่ ช่วยกันฝน กันแดด ได้ดี และ
ไม่ร้อน เหมาะกับสุนัขที่ชอบอยู่ในบ้าน นอนที่
แห้งสะอาด และสุนัขหน้าสั้นที่เลี้ยงนอกบ้านและ
ต้องการที่กำาบังแดดและฝน วางในสนามหญ้า
ได้สวยงามไม่ทำาลายทัศนียภาพ

Item#	 Description	 ขนาด	(กxยxส	-นิ้ว)	 ปกติ	 สมาชิก
CK093A Up to 15lbs (< 6.8 กก.) 19L X 11W X 13H ฿1,300 ฿1,199
CK093B  25-30lbs (11.3 - 13.6 กก.) 24L X 17W X 20H ฿2,000 ฿1,899
CK093C 30-50lbs (13.6 - 22.7 กก.) 30L X 19.5W X 22.5H ฿2,800 ฿2,599
CK093D 50-70lbs (22.7 -31.8 kg) 34L X 22W X 25H ฿3,300 ฿3,099
CK093E 70-90lbs (31.8-40.9 kg) 38L X 25W X 28H ฿4,700 ฿4,399
CK093F 90-125lbs (40.9 - 57kg)  43L X 28W X 31H ฿5,800 ฿5,499

Kennel Mats | เบาะนอน
CK081A  Up to 15lbs 16" x 9" นิ้ว  ฿400  ฿379
CK081C   25-30lbs 23.5" x 16.5" นิ้ว  ฿700  ฿659
CK081D  30-50lbs 28.5" x 18.5" นิ้ว  ฿805  ฿759
CK081E  50-70lbs 32" x 21" นิ้ว   ฿1,000  ฿949
CK081F  70-90lbs 36.5" x 23.5" นิ้ว  ฿1,200  ฿1,139
CK081G  90-125lbs 41.5" x 26.5" นิ้ว ฿1,500  ฿1,419

Item#	 	Description	 Size/ขนาด	(ยxกxส	-นิ้ว)	 ปกติ	 	 สมาชิก
CK002A  Small  28"L x 30"W x 30"H นิ้ว  ฿6,000  ฿5,689
CK002B  Medium  30"L x 35"W x 32"H นิ้ว  ฿7,600  ฿7,189
CK002C  Large  32"L x 40"W x 34"H นิ้ว  ฿9,900  ฿9,389

The Perfect Home for Every Dog
g Solid wood construction
g Raised floor to keep your pet dry
g Peak-roof design 
g Waterproof leg protectors
g Adjustable feet for rough terrain
g Walnut stain on solid fir wood
g Durable weatherproof liner within the roof 
g Assembles in four simple steps
g  Available in Small, Medium and Large

g Patented 5-Point Door Lock System 
g Perfect for house training 
g No Assembly Required 
g Easily Folds Flat for Transport and 
Storage
g Rust-Resistant Electro-Coat Finish 
increases the life of the crate
g FREE durable, removable polypro-
pylene pan for easy cleaning 
g FREE divider panel to adjust crate 
size as your pet grows

Item#	 	Description	 	 	 	 	 ปกติ	 สมาชิก
CK099B  30"H x 24"W (192" full length)  ฿3,200  ฿2,989


PLEASE CHECK FOR CURRENT PRICE & AVAILABILITY
กรุณาสอบถามราคาปัจจุบันและสินค้าในสต๊อก
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สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์ (ยังไม่ได้แกะ) พร้อมใบเสร็จ ภายใน 7 วัน ได้ที่ร้านเท่านั้น
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Pet Drinking Kit. Fits any 
standard size bottles. Can 
be mounted onto walls, 
wooden doors or wire 
kennel doors. Available 
in two sizes, standard and 
large heavy duty.

Item#      Description                ª°µ‘ ส¡“™‘°
CK121     (A)Standard | ¢π“¥°≈“ß        fl219 fl199
CK121B      (B)Heavy Duty | „À≠Ëæ‘‡»…        fl559 fl539

À—«µËÕส”À√—∫¥◊Ë¡πÈ” ส“¡“√∂À¡ÿπ¢«¥πÈ”∑—Ë«‰ª‰¥È „™Èµ‘¥°—∫ 
ª√–µŸ°√ß °”·æß ª√–µŸ œ≈œ ‰¥ÈÀ≈“¬®ÿ¥ ¡’Õÿª°√≥Ïส” 
À√—∫‡®“–¬÷¥°—∫‡ส“À√◊Õ°”·æß ·≈–Õÿª°√≥ Ïส”À√—∫¬÷¥°—∫ª√–
µŸ°√ßµ“¢Ë“¬ มีสÕß¢π“¥„ÀÈ‡≈◊Õ°§◊Õ¢π“¥°≈“ß (µ“¡¿“æ) 
·≈–¢π“¥„À≠Ë·¢Áß·√ßæ‘‡»…

CK131A 8 oz | 8 ÕÕπ´Ï         fl230  fl219
CK131B  16 oz | 16 ÕÕπ´Ï        fl325  fl309
CK131C 32 oz | 32 ÕÕπ´Ï        fl369  fl349
CK131D XL 32 oz | 32 ÕÕπ´Ï  XL    fl430  fl409

(A)
(B)

฿369 ฿329

Soft-sided Tent and Carrier. Fold-
able and washable mobile home 
with mesh openings and padded 
floor. Please specify color. เต้นท์
สุนัขพับเก็บได้ ใช้หิ้วเดินท�งได้  นำ้�หนักเบ� 
ซักทำ�คว�มสะอ�ดง่�ย พร้อมเบ�ะรองที่พื้น
นุ่มสบ�ย กรุณ�ตรวจสอบสีในสต๊อกเมื่อสั่งซื้อ

Item#	 Description	 ปกติ	 สมาชิก
BD402A S - 60 x 42 x 42  ฿2,000 ฿1,799
BD402B M 70 x 52 x 52  ฿2,500 ฿2,349
BD402C L 81 x 58 x 58  ฿2,900 ฿2,749

Item#	 Description	 ปกติ	 สมาชิก
CK420   50x100 cm/ซม.  ฿2,200 ฿2,089
CK420B   60x120 cm/ซม.  ฿2,500 ฿2,375

Eight-Panel Play Pen. Made from du-
rable, lightweight fabric. Washable 
and folds flat   for traveling.  
คอก 8 เหลี่ยม สำ�หรับสุนัขขน�ดเล็ก นำ้�หนักเบ� พก
พ�สะดวก พับเก็บง่�ย ซักล้�งได้ มีต�ข่�ยรอบด้�น
เพื่อคว�มเย็นสบ�ย

Petmate Pet Steps II. Improved 
pet steps with shorter base, takes 
up less room in your house. Per-
fect for small or aging dogs. Light 
weight and can be placed con-
veniently next to a couch, bed or 
raised platform. Lined with car-
pet on each step to help prevent 
slipping. 

Item#	 Description		 	 	 ปกติ	 สมาชิก
CK939 23.2L x 16.1W x 20H inches (นิ้ว)  ฿2,200 ฿1,989

Portable Pet Home.  
Light weight, strong, 
durable, and water-
resistant polyester 
with PVC backing. 
Screen mesh door 
and 4 sides ventila-
tion. Ground stakes 
included. 

Item#	 	 	 Description		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปกติ	 สมาชิก
BD056BB  Small / เล็ก  18" x 14" x 16"  (π ‘È«)      fl2,750 fl2,589
BD056B   Medium / ‡≈Á° 26" x 18" x 21"  (π‘È«)      fl3,990 fl3,789
BD056C  Intermediate / °≈“ß 32" x 22" x 26"(π ‘È«)   fl5,290 fl4,989
BD056D   Large / „À≠Ë 36" x 26" x 28"  (π ‘È«)      fl7,390 fl6,989
BD056E   X-Large / ®—¡‚∫È 41" x 29" x 32"  (π‘È«)     fl8,990 fl8,489

Petmate® No Spill Kennel Cups. Features a No Spill Rim and a 
funnel that allows pet parents to fill up the cup from the outside, 
without ever having to open the kennel door. BPA and lead free, 
and works universally for both wire or plastic kennels. ช�มพล�สติก
สำ�หรับแขวนกรง มีขอบออกแบบพิเศษเพื่อกันกระเด็น ส�ม�รถเติมนำ้�จ�กด้�นนอกได้โดย
ไม่ต้องเปิดกรง ไร้่ส�ร BPA และ ตะกั่ว ส�ม�รถแขวนได้กับทั้ังกรงเหล็กและกรงพล�สติก
Item#  Description       ปกติ สม�ชิก
CK076  Kennel Cup | ช�มกันกระเด็น    ฿200 ฿189
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Sky Kennel® features a heavy duty plastic shell,
durable wire doors that interlock for added security,
wire venti- lation windows and plastic wing-nuts that
won’t corrode for durable assembly. All comes with
“LIVE ANIMALS” imprinted directly the exterior, LIVE
ANIMAL sticker, and plastic bowl. 

The Navigator™ is the first quick-assemble, fully venti-
lated line of plastic kennels with a two-way door, Grow
with Me™ adjustable wire divider, and Microban®
anti- microbial protection in the base to provide
resistance to odor-causing bacteria. Slide ‘N’ Snap
design, dual turn- dial door latches and rear security
clips. All comes with nuts and bolts. 

Petmate’s Vari Kennel® Durable plastic shell with
heavy- duty hardware. Features an easy-open squeeze
latch, rust- free punched-in side vents on 3 sides and
an interior floor moat to keep your pet dry. Convenient
tie-down strap holes for added security. All comes with
bolts and nuts. 

กรงรุ่นนาวิเกเตอร์ กรงเดินทางข้ึนเคร่ืองบินท่ีมีรู
ระบายอากาศ 360 องศา มีประตูท่ีเปิดได้สองด้าน แผงสําหรับก้ันให้
กรงมีพ้ืนท่ีเล็กลงเม่ือยังเป็นลูกสุนัข ช่วยฝึกขับถ่ายเป็นท่ี ประกอบด้วย
การเล่ือนเข้าหากันและล็อคด้วย คลิบ พร้อมรูสําหรับใส่น๊อตเพ่ิมความ

แข็งแรงเม่ือข้ึนเคร่ืองบิน ทุกขนาดมากับน๊อต 1 ชุด

กรงรุ่นวาริ เคนเนล ใช้สําหรับเดินทางในรถยนต์หรือข้ึนเคร่ืองบินท้ังในและ
ระหว่าง ประเทศ ประตูเปิดปิดง่าย มีช่องระบายอากาศแบบเจาะรูรอบด้านไม่
ต้องกลัวข้ึนสนิม ล็อคด้านข้างขันน๊อต พ้ืนยกข้ึนให้น้ําไหลไปด้านข้าง เม่ือ
เปียกให้สุนัขไม่เป้ือน ขนาด 19 และ 24 น้ิวมีท่ีเก็บของด้านบน

Item #

รหสั
Model 

รุน่

*Measured from the widest part of kennel's exterior

Exterior Size (LxWxH)*

 ขนาดภายนอก (ยxกxส)

Item#

รหสั

Kennel

Weight

Model

รุน่

Regular

ปกติ

*Measured from the widest part of kennel's exterior

Member

สมาชกิ

Exterior Size (LxWxH)*

ขนาด (กxยxส)

Dog Weight

นา้ําหนกัสนุขั

Dog Weight

นา้หนกัสนุขั

Kennel

Weight

Kennel

Weight

Regular

ปกติ

Regular 

ปกติ

Member

สมาชกิ

Member

สมาชกิ

CK021A Vari Kennel 19" 19" x 12.3" x 10.8"

CK024A

CK024B

CK024C

CK024D

CK024E

CK024F

CK023A

CK023B

CK023C

CK023D

CK023E

CK023F

16.2" x 12" x 9"

Sky #100

Sky #200

Sky #300

Sky #400

Sky #500

Sky #700

1 kg

2 kg

5 kg

6 kg

7 kg

9 kg

19 kg

Navigator 19"

Navigator 24"

Navigator 28"

Navigator 32"

Navigator 36"

Navigator 40"

฿1,300

฿2,000

฿3,300

฿4,250

฿5,500

฿7,400

฿16,900

฿1,249

฿1,889

฿3,099

฿3,999

฿5,199

฿6,999

฿15,999

21" x 16" x 15"

28" x 20.5" x 21.5"

32" x 22.5" x 24"

36" x 25" x 27"

40" x 27" x 30"

48" x 32" x 35"

19" X 12.7" X 11.5"

24" X 16.8" X 15

28" X 20" X 19.2"

32" X 21" X 23"

36" X 23.33" X 26.7"

40" X 26.1" X 29.7"

Up to 15lbs (< 6.8 kg)

25-30lbs (11.3-13.6 kg)

30-50lbs (13.6-22.7 kg)

50-70lbs (22.7 -31.8 kg)

70-90lbs (31.8-40.9 kg)

90-125lbs (40.9 - 57kg) 

Up to 10lbs (< 4.5 kg)

10-20bs (6.8 - 9 kg)

20-30lbs (11.3-13.6 kg)

30-50lbs (13.6-22.7 kg) 

50-70lbs (22.7 -31.8 kg)

70-90lbs (31.8-40.9 kg)

1.5 kg

2.5 kg

5 kg

7 kg

8 kg

10 kg

3 kg

5 kg

7 kg

9 kg

11.5 kg

18.5 kg

฿1,260

฿1,900

฿2,950

฿4,100

฿5,380

฿6,750

฿3,000

฿4,000

฿5,500

฿7,500

฿9,800

฿17,800

฿1,199

฿1,799

฿2,799

฿3,889

฿5,099

฿6,399

฿2,799

฿3,799

฿5,199

฿7,099

฿9,299

฿16,899

Vari Kennel 24"

Vari Kennel 28"

Vari Kennel 32"

Vari Kennel 36"

Vari Kennel 40"

Vari Kennel 48"

CK021B

CK021C

CK021D

CK021E

CK021F

CK056F

24.1" x 16.7" x 14.5"

28" x 20.5" x 21.5"

32" x 22.5" x 24"

36" x 25" x 27"

40" x 27" x 30"

48" x 32" x 35"

21.5" x 15" x 13.5"

Interior Size (LxWxH)*

 ขนาดภายใน (ยxกxส)

24.25" x 18.25" x 19.5"

29.5" x 19.75" x 23.5"

32.5" x 22.25" x 26"

36.25" x 24.75" x 28.8"

44" x 29" x 32.5"

DISCONTINUED

Item#

รหสั
Model

รุน่
Exterior Size (LxWxH)*

ขนาด (กxยxส)



Item#
รหัส

Exteriori Size (LxWxH)*
ขนาด (กxยxส)

Dog Weight
นำ้าหนักสุนัข

Kennel 
Weight

Regular
ปกติ

Member
สมาชิก

CK021AFAS 19" x 12.3" x 10.8" Up to 10lbs (< 4.5 kg) 1 kg ฿950 ฿899
CK021BFAS 24.1" x 16.7" x 14.5" 10-20bs (6.8 - 9 kg) 2 kg ฿1,480 ฿1,399

How to measure your pets for 
the right kennel

A

A

A

B

B

B

C

C

C

Height from the ground to the top of head or tip of 
ears whichever is higher
Length from nose to base of tail 
Height from the ground to the elbow

To determine the size of kennel:

+ 1/2 of       = Minimum length of kennel
+ 1" = Minimum height of kennel

Notes: The above guide illustrates the requirements set by IATA. 
Please double check with your airlines for variations, additional 
requirements, or maximum size allowed on your designated flight 
as they may vary. All Our kennels are IATA approved and have only 
been rejected on the occasions where the pet is too large for the 
chosen kennel (and almost always rejected if the head or tip of ears 
touch the roof in any way). While we do take returns and exchange 
within 7 days, please try to measure your pets thoroughly to avoid 
extra shipping or rush fees for returns. While we are most happy to 
assist you in choosing the kennel with our extensive experience, we  
cannot take responsibilty for a rejection of kennel as it is up to the 
airline's representative to make the final call.

Item#  Description   ปกติ สม�ชิก
CK081A  Fits 19" Kennel 16" x 9"  ฿400 ฿379
CK081B  Fits 24" Kennel 20.5" x 14"  ฿600 ฿569
CK081C  Fits 28" Kennel 23.5" x 16.5"  ฿700 ฿659
CK081D  Fits 32" Kennel 28.5" x 18.5"  ฿805 ฿759
CK081E  Fits 36" Kennel 32" x 21"  ฿1,000 ฿949
CK081F  Fits 40" Kennel 36.5" x 23.5"  ฿1,200 ฿1,139
CK081G  Fits 48" Kennel 41.5" x 26.5"  ฿1,500 ฿1,419

Turn the kennel into a sleeping den soft, woven plush matfilled with 
cushy polyester batting fill to provide comfort & warmth. Machine 
washable with non-skid bottom. Fits most kennels. ที่นอนสำ�หรับว�งใน
กรง เปลี่ยนจ�กกรงให้เป็นถำ้�นอน เพิ่มคว�มสบ�ยให้สุนัขด้วยเบ�ะบุผ้�นุ่ม พร้อม
ฐ�นที่ช่วยไม่ให้เลื่อนไปม� ส�ม�รถซักเครื่องได้ ขน�ดสำ�หรับกรงโดยเฉพ�ะ

Petmate® No Spill Kennel Cups. Features a No Spill Rim and a funnel that 
allows pet parents to fill up the cup from the outside, without ever having 
to open the kennel door. BPA and lead free, and works universally for 
both wire or plastic kennels. ช�มพล�สติกสำ�หรับแขวนกรง มีขอบออกแบบพิเศษ
เพื่อกันกระเด็น ส�ม�รถเติมนำ้�จ�กด้�นนอกได้โดยไม่ต้องเปิดกรง ไร้่ส�ร BPA และ ตะกั่ว 
ส�ม�รถแขวนได้กับทั้ังกรงเหล็กและกรงพล�สติก

Petmate® Double Water Cup is designed for 
use with all Petmate® kennels. Attaches se-
curely to the door for easy access. ช�มคู่พล�สติก
สำ�หรับแขวนกรง ล็อคสนิทไม่หลุดออกง่�ย

Item#  Description       ปกติ สม�ชิก
CK074  Travel Kit | อุปกรณ์เสริม     ฿700 ฿665

Item#  Description       ปกติ สม�ชิก
CK076  Kennel Cup | ช�มกันกระเด็น    ฿200 ฿189

Item#  Description       ปกติ สม�ชิก
CK075  Double Bowl | ช�มคู่      ฿100 ฿95

Includes: Spill resistant food and 
water cup, cut-to-fit kennel pad, nuts 
and bolts, “LIVE ANIMAL” stickers, 
temporary Pet ID tag, 12–Zip ties, 
shipping ID sticker ชุดอุปกรณ์ขึ้นเครื่อง
บิน ประกอบด้วยช�มสองหลุมลดก�ร
กระเด็น แผ่นรองซับตัดได้ น็อตขน�ด

ต่�งๆ สติ๊กเกอร์ Live Animal ป้�ยชื่อห้อยคอ 
ส�ยรัดประตูกรงพล�สติก 12 เส้น สติ๊กเกอร์
กรอกร�ยละเอียด

Petmate’s Vari Kennel® Fashion. Colorful, durable plastic shell with heavy-duty 
hardware. Features an easy-open squeeze latch, rust-free punched-in side vents 
on 3 sides and an interior floor moat to keep your pet dry. All comes with bolts and 
nuts. IATA Approved.  กรงรุ่นว�ริเคนเนลแฟชั่น สีสันสดใส ใช้สำ�หรับเดินท�งในรถยนต์หรือขึ้น
เครื่องบินทั้งในและระหว่�งประเทศ ประตูเปิดปิดง่�ย มีช่องระบ�ยอ�ก�ศแบบเจ�ะรูรอบด้�นไม่ต้อง
กลัวขึ้นสนิม ล็อคด้�นมีทั้งคลิปและรูสำ�หรับขันน๊อต (มีน๊อตม�ให้) พื้นยกขึ้นให้นำ้�ไหลไปด้�นข้�งเมื่อ
เปียกให้สุนัขไม่เปื้อน ขน�ด 19 และ 24 นิ้วมีที่เก็บของด้�นบน 

*Measures from the widest part of kennel's exterior

NEW 
COLOR

NEW 
COLOR


PLEASE CHECK FOR CURRENT PRICE & AVAILABILITY
กรุณาสอบถามราคาปัจจุบันและสินค้าในสต๊อก
order@shamuquarterly.com LINE: shamupetcenter



Item#  Description ปกต ิ สม�ชิก
BW002AGRE 1.5 cup/ถ้วย ฿270 ฿255
BW002BGRE 3 cup/ถ้วย ฿360 ฿339

Item# Description ปกต ิ สม�ชิก
CK043A 17" X 10" X 10" ฿1,580 ฿1,495
CK043B 20 X 11.5 X 12" ฿1,890 ฿1,789

Collapsible travel bowl folds down 
to less than 1/2" . Each bowl can be 
used at full or half height. ช�มซิลิโคน
พับได้ เหม�ะกับก�รเดินท�ง พับเก็บเหลือ
เพียง 1/2 นิ้ว ส�ม�รถดึงขึ้นใช้เพียงครึ่งช�ม
หรือดึงขึ้นจนสุดได้

Soft Sided Kennels. Perfect for gen-
eral or in-cabin airline travel. Feature 
both top and front loading, mesh 
walls to promote air flow, a carrying 
handle and comfortable shoulder 
strap.  กระเป๋�ใส่สุนัขขึ้นเครื่องหรือใช้เดิน
ท�ง เปิดได้ทั้งด้�นบนและด้�นข้�ง บุต�ข่�ย
รอบด้�นเพื่อก�รถ่�ยเทอ�ก�ศที่ดี พร้อมส�ย
สะพ�ยทที่นุ่มสบ�ย

Soft mesh barriers pop open instantly to protect pets 
while riding in vehicles while blocking access to front 
seats. Tie-downs attach to head rest and lower seat 
posts for secure placement, includes storage pock-
et, large barrier includes access panel. ที่กั้นสุนัขใน
รถ พ๊อพแอนด์โก พับได้เล็กคล้�ยม่�นบังแดด ส�ม�รถกั้นสุนัข
ไม่ให้ข้�มจ�กเบ�ะหลังม�เบ�ะหน้�ได้รวดเร็ว มีส�ยรัดเข้�กับ
หมอน รองศรีษะของเบ�ะหน้�และรัดกับข�เก้�อี้ มีส�มขน�ด
ให้เลือกใช้กับรถทุกชนิดและสุนัขทุกขน�ด ขน�ดใหญ่มีหน้�ต่�ง
ส�ม�รถเปิดให้สุนัขโผล่หน้�ออกม�ได้

Durable canvas polyester protects 
car interior from dirt and hair. Cargo 
cover comes with anchor straps 
to hold securely in place. Machine 
washable. ผ้�คลุมเบ�ะรถสำ�หรับท้�ย
รถ ทำ�จ�กผ้�ใบโพลียีสเตอร์ที่ช่วยปกป้องสิ่ง
สกปรก มีที่ยึดให้ผ้�อยู่กับที่ ซักเครื่องได้

Durable canvas polyester to protect car 
interior from dirt and hair. Adjustable 
straps loop over headrests. Machine 
washable. ผ้�คลุมเบ�ะรถสำ�หรับเบ�ะหลังที่ผู้
โดยส�รส�ม�รถนั่งได้ ทำ�จ�กผ้�ใบโพลียีสเตอร์
ที่ช่วยปกป้องสิ่งสกปรก ยึดกับหมอนรองศรีษะ  
ซักเครื่องได้

Hammok style backseat cover keeps 
pets off the floor and from scratching 
backseat. Durable canvas polyester 
protects car interior from dirt and hair. 
Adjustable straps loop over headrests. 
Machine washable. ผ้�คลุมเบ�ะรถสำ�หรับ
เบ�ะหลัง รุ่นเปล ช่วยป้องกันสุนัขข่วนด้�นหลัง
เบ�ะ หรือลงไปนอนที่พื้น ทำ�จ�กผ้�ใบโพลียีส
เตอร์ที่ช่วยปกป้องสิ่งสกปรก ยึดกับหมอนรอง
ศรีษะ  ซักเครื่องได้

The strong universal tubular barrier provides a heavy-
gauge full coverage barrier between the front and back 
of most SUVs, minivans, crossovers and wagons. With 
fabric-protecting rubber suction cups and simple instal-
lation. Adjustable design allows the barrier to expand 
horizontally or vertically. ที่กั้นสุนัขในรถ รุ่น 6 บ�ร์ ทำ�จ�ก
เหล็กแข็งแรง ป้องกันสุนัขขน�ดใหญ่กระโจนข้�มม�ด้�นหน้�รถ 
ติดตั้งง่�ยโดยไม่ทำ�ให้รถเป็นแผล ส�ม�รถปรับได้ทั้งคว�มสูงและ 
คว�มกว้�งจึงใช้ได้กับรถแทบทุกรุ่น 

Item# Description ปกติ สม�ชิก
TV013A Small 36.75" X 16.5" ฿1,100 ฿1,045
TV013B Medium 36.5" X 25"  ฿1,350 ฿1,279
TV013C Large 36.5" X 33" ฿2,300 ฿2,185

Item# Description ปกติ สม�ชิก
TV012 42" X 4.5" X 5.8" ฿3,520 ฿3,339

Item# Description ปกติ  สม�ชิก
TV022 Hammock | รุ่นเปล ฿1,050 ฿989

Item# Description ปกต ิ สม�ชิก
TV021 Bench | เบ�ะหลัง ฿1,050 ฿989

Item# Description ปกติ สม�ชิก
TV023 Cargo | ท้�ยรถ ฿1,050 ฿989

Keeps pets comfortable and secure 
without impairing driving abilities. 
Adjustable nylon straps secure at 
the headrest and around the seat. 
Includes an interior tether and seat 
belt loops to keep it secure.  ที่นั่ง
สุนัขในรถสำ�หรับว�งบนเบ�ะ ช่วย
ปกป้องรถจ�กรอยข่วนพร้อมส�ยจูงที่
ช่วยรั้งสุนัขให้นั่งกับที่ ติดตั้งโดยคล้อง
ส�ยกับพนักหรือที่พิงศรีษะ พร้อมช่อง
สำ�หรับสอดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นยิ่งขึ้น
Item#	 Desc	 ปกติ	 สมาชิก
TV031A Small  ฿2,200 ฿2,089

Adjustable nylon leash 
clips onto collar at one 
end and snaps into stan-
dard seat belt slot on the 
other.  ส�ยเกี่ยวสุนัขให้อยู่
กับที่ในรถ ด้�นหนึ่งเกี่ยวกับ
ปลอกคอ อีกด้�นเสียบลงใน
ที่เสียบส�ยนิรภัยของรถเพื่อ
ยึดให้สุนัขไม่เดินไปม� ปรับ
คว�มย�วได้

Item#	 Desc	 	ปกติ	 สมาชิก
HN511A S/M   ฿220 ฿195
HN511B M/L   ฿320 ฿295
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สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์ (ยังไม่ได้แกะ) พร้อมใบเสร็จ ภายใน 7 วัน ได้ที่ร้านเท่านั้น

เตียงและบ้าน | 45 | BEDS & HOUSES

Item#	 Description	 	 	 ปกติ	 สมาชิก
CK721BRM Bermuda | สีเขียว 12"	x	8"	x17" นิ้ว ฿2,100 ฿1,989
CK721TAP Taupe | สีนำ้�ต�ล 12"	x	8"	x17"	นิ้ว ฿2,100 ฿1,989
CK721BEY Berry Red | สีแดงเบอร์รี่  12"	x	8"	x17"	นิ้ว ฿2,100 ฿1,989

BD474A2C    58Lx29Wx19 cm (´¡.)         fl850 fl799
BD474B2C    78Lx41Wx24 cm (´¡.)         fl1,220 fl1,159
BD474C2C    104Lx70Wx30 cm (´¡.)         fl2,695 fl2,559

Fashion Pet Carriers. กระเป๋�สุนัขรูปแบบทันสมัยที่เข้�กับสไตล์ก�รแต่งตัวของคุณได้

7

8

Item#	 Description	 ปกติ	 สมาชิก	
CK684 Silver Round Bag | กระเป๋�หนัง- เงิน 41 x 25 x30cm  ฿1,090 ฿950
CK685  Black Round Bag | กระเป๋�หนัง- ดำ� 41 x 25 x30cm  ฿1,090 ฿950
CK682 Beige Rectangle |กระเป๋�หนัง-ครีม 39x21x25cm   ฿1,090 ฿950
CK683 Gold Rectangle |กระเป๋�หนัง-ทอง 39x21x25cm   ฿1,090 ฿950
CK672  Beige & Brown | สีครีม-นำ้�ต�ล 36x20x28cm.   ฿869 ฿779
CK686 Stripes | ล�ยท�งสีนำ้�เงิน  39x21x25cm.    ฿1,090 ฿950
CK690 Sailor Stripes | ล�ยท�ง + สมอ 42x21x27 cm.  ฿990 ฿939
CK687  Sailor Blue/Red | สมอสีนำ้�เงิน/แดง45 x 21 x 25 cm.  ฿1,090 ฿950
CK641  Small Side Carry | สะพ�ยข้�งเล็ก 7" x 11" x 15"    ฿990 ฿939
CK678  Backpack| กระเป๋�เป้ 36 x 28 x 45 cm   ฿1,090 ฿950
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Comfort Carrier.  Mesh panels ensure maximum breathabil-
ity. Includes a washable fleece travel bed. The Pet Connect 
feature gives your pet comfort on the go and the seat belt 
loop secures the carrier in the car. Shoulder strap included.
คอมฟอร์ท	แครี่เออร์	กระเป๋าใส่สุนัขและแมวที่ออกแบบให้สะดวกสบายกว่า	ด้วยตา
ข่ายรอบด้านถ่ายเทสะดวก	 ไม่ร้อน	 มีที่นอนนุ่มถอดซักได้	 พร้อมสายจูงสะพายไหล่	
ช่องสอดเข็มขัดนิรภัยขณะเดินทางในรถ	ด้านบนมีซิปขนาดเล็กเปิดเข้าไปลูบสุนัขได้

Wheeled Comfort Carrier comes with all the features of the 
Comfort Carrier with added removable wheels to lighten the 
travel load.  คอมฟอร์ท	แครี่เออร์	รุ่นมีล้อ	กระเป๋าใส่สุนัขและแมวที่มีฟังค์ชั่นเช่น
เดียวกับรุ่นคอมฟอร์ทแครี่เออร์ทุกอย่างแต่เพิ่มล้อสี่ล้อที่ถอดออกได้เมื่อต้องการลดนำ้า
หนักกระเป๋า	พร้อมสายลากที่ปรับเป็นสายสะพายได้ในทันที

BUCKET SEAT PROTECTOR . The inno-
vative design allows simple instal-
lation and removal when needed. 
The waterproof backing protects 
seats from everyday messes. Soft / 
Absorbent Microfiber Construction. 
ผ้าคลุมเบาะรถยนต์	 ชนิดที่นั่งเดี่ยว	 ใช้กับเบาะ

Airline
compatible Seat belt loop

Pet Connect 
Opening

Item#	 Description	 	 	 ปกติ	 สมาชิก
CK722C 10" X 19" X 13" นิ้ว   ฿3,000 ฿2,789

Removable
Wheels

Item#	 Description	 ปกติ	 สมาชิก
TV711 Seat Protector ฿850 ฿799

หน้า	 หรือเบาะหลังของรถยนต์ที่แยกที่
นั่ง	ออกแบบให้ปูง่าย	แกะง่าย	ใช้ได้กับ
รถแทบทุกรุ่น	 ปกป้องเบาะจากขนและ
การเปรอะเปื้อน	 กันนำ้า	 ซักได้	 ทำาจาก
ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่กันนำ้าได้ดี

Jackson Galaxy Cat Napper. Soft, 
colorful quilted microlux plush and filled 
with composite foam. Non-skid bottom. 
18x13 inches. Machine washable. 
คอมฟี่ แคทแนปเปอร์ ที่นอนนุ่มออกแบบโดย
แจ๊คสัน ก�แล็คซี่ หุ้มด้วยผ้�ขนคล้�ยไมโคร
ไฟเบอร์ และสอดไส้ด้วยโฟมคอมโพสิทที่นุ่ม
พิเศษ ซักเครื่องได้ 18x13 นิ้ว

Luxe Wrap Lounger. The textured velvet adds Visual interest while tufting 
adds a tailored look and feel. ที่นอนกำ�มะหยี่ทรงกลม นอนซุกสบ�ยเป็นพิเศษ ง�นตัด
เย็บสวยง�มปร�ณีต ให้สีที่เหม�ะกับบ้�นหรูหร� มีระดับ ไม่เปื้อนง�่ย

Classic Lounger. Classic 
neutral colors add fashion 
to any home décor. Super 
soft plush & suede.  ที่นอน
ทรงคล�สสิค บุขนแกะเทียมที่
ไม่ร้อนแต่ให้คว�มนุ่มนวล สีเข้ม 
เข้�ได้กับบ้�นหล�ยสไตล์

Item# Description ปกติ สม�ชิก
BD512PIN Pink | สีชมพู ฿290 ฿269
BD512GRA Gray | สีเท� ฿290 ฿269
BD512ORC Orchid | สีม่วง ฿290 ฿269

Item#	 Description	 	 	 ปกติ	 สมาชิก
BD133BRO Brown 21" X 19" นิ้ว สีนำ้�ต�ล  ฿1,350 ฿1,279
BD133BLU Blue 21" X 19" นิ้ว สีนำ้�เงิน  ฿1,350 ฿1,279

Item#	 Description	 	 	 ปกติ	 สมาชิก
BD134A 20" X 17" นิ้ว   ฿1,200 ฿1,139
BD134B 24" X 20" นิ้ว   ฿1,600 ฿1,489
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Orthopedic beds. Developed with special orthopedic foam for 
pets after surgery, aging dogs or dogs with bone & joint problems. 
Covered with super soft, washable fabric. ที่นอนออร์โธพีดิก ทำ�จ�กฟองนำ้�
บำ�บัดออร์โธพีดิกที่ช่วยให้สุนัขที่มีอ�ยุม�ก สุนัขหลังผ่�ตัด หรือสุนัขที่มีปัญห�เรื่องข้อกระดูก
ส�ม�รถนอนได้โดยไม่เจ็บปวดหรือทำ�ให้อ�ก�รผิดปกติของข้อและกระดูกมีม�กขึ้น หุ้มด้วย
ปลอกที่ทำ�จ�กผ้�นุ่มพิเศษถอดซักเครื่องได้

Rectangular fluffy bed filled with virgin polyester fiber. 
Contains light cedar blend which helps repel insects. Great 
for all breeds. Colors and fabric varies. ที่นอนทรงหมอนยัดไส้
โพลียีสเตอร์ผสมเศษไม้สนที่ช่วยไล่แมลงกัดต่อยโดยธรรมชาติ พร้อมเพิ่ม
กลิ่นหอมให้กับที่นอน ซักทำาความสะอาดง่ายได้ด้วยเคร่องซักผ้า (กรุณา
สอบถามลายที่มี)

Keep your furniture clean with the Attract-o-
Mat. Created with electrostatic poly batting 
material that captures hair, dander and dirt. 
The hide-away tunnel adds a place to hide 
for your cats. ที่นอน แอทแทรค-โอ-แมท อุโมงสำาหรับ
แมวซ่อนพร้อมที่นอนนุ่มบุด้วยใยสังเคราะห์ชนิดพิเศษที่
ช่วยจับขนแมวที่ร่วงไม่ให้ฟุ้งทั่วบ้าน ทำาความสะอาดง่าย
เพียงใช้ผ้าชุบนำ้าหมาดๆ ก็เพียงพอ

Chew and Moisture Resistant beds. Made from a dense, 
oxford weave that is chew-resistant, the fabric has a lami-
nated PVC backing to repel moisture. The perfect choice 
for dogs that have a tendency to chew or for outdoor use. 
ที่นอนกันนำ้าและกันการกัดแทะ ทำาจากผ้าที่เหนียวแน่นทนทานต่อการแทะ
และมีพีวซรองด้านในกันนำ้าซทเปื้อน เหมาะกับสุนัขที่ชอบแทะ ปัสสาวะใส่
ที่นอน หรอสำาหรับใช้นอกบ้าน 

Durable and water-resistant elevated bedding helps regulate 
body temperature by keeping dogs off the ground and allowing 
air circulation on all sides. Steel frame & durable, moisture & 
chew resistant fabrics.  ที่นอนยกสูงสำาหรับใช้ในและนอกบ้าน ขาสี่ข้างยก
สุนัขข้นจากพื้น ทำาให้ผ้าใบหย่อนลงตามตัวคล้ายเปลเมื่อทิ้งนำ้าหนัก จงนอนสบาย
ไม่มีแผลกดทับ อากาศเย็นถ่ายเทสะดวกรอบด้าน ทำาจากผ้าใบทนทานต่อการขุด
และกัดแทะ กันนำ้า ทำาความสะอาดง่าย ขาทำาด้วยเหล็กประกอบได้รวดเร็ว

Item#	 Description		 	 ปกติ	 สมาชิก
BD124A 28"L x 18.5"W x 3"H นิ้ว  ฿1,690 ฿1,599
BD124B 39"L x 29"W x 3.5"H นิ้ว  ฿2,950 ฿2,789

Item#	 Description	 	 ปกติ	 สมาชิก
BD058 36L" x 27W" x 6H" นิ้ว  ฿1,200 ฿1,139
BD059 40L" x 30W" x 6H" นิ้ว   ฿1,690 ฿1,599

Item#	 Description	 	ปกติ	 สมาชิก
BD128 17.5L" x 17.5W" x 9H" นิ้ว  ฿740 ฿699

Item#	 Description	 	 	 ปกติ	 สมาชิก
BD127A Medium/กล�ง 35L" x 25"W x 7"H นิ้ว ฿2,100 ฿1,989
BD127B Large/ใหญ่ 43L" x 32"W x 7"H นิ้ว  ฿2,400 ฿2,279

Item#	 Description	 ปกติ	 สมาชิก
BD126 36L" x 27W" นิ้ว ฿1,690 ฿1,599

ไล่เห็บหมัด 
ยุง และแมลง

กัดต่อย

เก็บขนไม่ให้
ฟุ้งกระจาย

กันนํ้าและกัน
การกัดแทะ

ที่นอน
เจลเย็น
ไร้สารพิษ

ฟองนํ้าบําบัด
ป้องกันแผล

กดทับ

Self-Cooling Mat. Cooling gel absorbs body 
heat. Gel filled. Non toxic. Hassle free – no 
water required, no refrigeration required. For 
indoor use only. เบาะรองมีความเย็นในตัว ช่วยให้สัตว์
เลี้ยงเย็นโดยไม่ต้องชุบนำ้าหรอแช่ตู้เย็น ทำางานด้วยเจลดูด
ความร้อนที่มีความเย็นในตัวกว่าอุณหภูมิของร่างกาย
สุนัข ไร้สารพิษ
Item#	 	 Description	 	 ปกติ	 สมาชิก
BD129B  Medium 20" x 16" นิ้ว ฿920 ฿869

Ortho pedic
Turn the kennel into a sleeping den 
soft, woven plush matfilled with cushy 
polyester batting fill to provide comfort 
& warmth. Machine washable with non-
skid bottom. Fits most kennels. ที่นอน
สำ�หรับว�งในกรง เปลี่ยนจ�กกรงให้เป็นถำ้�นอน 
เพิ่มคว�มสบ�ยให้สุนัขด้วยเบ�ะบุผ้�นุ่ม พร้อม
ฐ�นที่ช่วยไม่ให้เลื่อนไปม� ส�ม�รถซักเครื่องได้ 
ขน�ดสำ�หรับกรงโดยเฉพ�ะ

Item# Description  ปกต ิ  สม�ชิก
TV041A S  18" X 18" X 19.75"  ฿1,800 ฿1,699
TV041B M  23" X 23" X 24.5"  ฿2,300 ฿2,185

Constructed from heavy-duty water-resis-
tant canvas. Folds out in seconds. Mesh 
side panels provide ventilation and the 
mesh front door rolls back for easy entry 
and exit. เต้นท์พับได้ ทำาจากผ้าใบเหนียวพิเศษ 
กันนำ้าได้ พับเก็บและกางได้ภายในไม่กี่วนาที มี
ตาข่ายระบายอากาศและทางเข้าที่ม้วนข้นได้

Kennel Mats | เบาะนอน
CK081A  16" x 9" นิ้ว ฿400 ฿379
CK081B  20.5" x 14" นิ้ว ฿600 ฿569
CK081C  23.5" x 16.5" นิ้ว ฿700 ฿659
CK081D  28.5" x 18.5" นิ้ว ฿805 ฿759
CK081E  32" x 21" นิ้ว ฿1,000 ฿949
CK081F  36.5" x 23.5" นิ้ว ฿1,200 ฿1,139
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CK848 5-Panel  48-110" W x  17" H  | ประตู 5 บ�น  ฿4,500  ฿4,275
CK849 3-Panel  24-68" W x 17" H  | ประตู 3 บ�น   ฿2,950  ฿2,789

CK842 Auto-close | ออโต้โคลส ฿5,300 ฿4,989 CK841 Gate | ประตู ฿4,850 ฿4,589

CK845 Gate | ประต ู  ฿2,100 ฿1,989CK853 Extra Wide | รั้วกว้�งพิเศษ  ฿3,200 ฿2,989

CK852 Gate 26-42" W x 24" H | ประตู  ฿1,900 ฿1,789

Item#	 	 Description	 	 	 ปกติ	 สมาชิก
CK842B  Exercise Pen | รั้ว  ฿2,900 ฿2,755

Made with solid hinged construction with secure locking 
clamps. All 8 panels are 24-inch wide and with electroplated 
finish and come with 8 ground anchors for outdoor use. คอก
สำ�หรับสุนัขจ�กโฟร์พอวส์ เคลือบกันสนิมอย่�งดี ใช้ได้ทั้งในและนอกบ้�น มีประตู
เปิดปิด คว�มสูง 30 นิ้ว มี 8 ชิ้น ต่อชิ้นมีคว�มกว้�ง 24 นิ้ว มีหมุดปักดินให้สำ�หรับ
ใช้ในสน�ม

30-INCH EXERCISE PEN. 

EXTRA WIDE EXPANDABLE SAFETY GATE WALK-OVER WOOD GATE W/DOOR

GATE WITH COATED WIRE

AUTO-CLOSE GATE - WIDE
FOOT-RELEASE GATE 

FREE-STANDING 3 & 5-PANEL WOOD GATE

- Expands 51-93 "
- Stands 24" tall
- Swings open
- Wall-mounted

- 3 & 5 Panels option
- Stands 17" tall
- Walk-over height
- Sets up in seconds

- Expands 35.75-39.75"
- Stands 36" tall
- Auto-close technology
- Pressure mounted

- Expands 30" - 34"
- Stands 32" tall
- Hands-free operation
- Push/pull lever at top
- Pressure mounted

- Coated wire for strength
- Pressure mounted
- No tools required

- 30-44" wide
- 18" tall
- Walk-over 
- With Door
- Pressure           
   mounted
- No tools          
  required

รั้วกั้นประตูสำ�หรับสุนัข รุ่นฉ�กกั้น ใช้ตั้งกับพื้น แข็งแรง ไม่เลื่อนไปม�ง่�ย
เมื่อใช้กับสุนัขขน�ดเล็ก สูงพอที่สุนัขเล็กไม่ส�ม�รถกระโดดข้�ม แต่เตี้ยพอ
ให้คุณเดินข้�มโดยง่�ย พับเก็บได้ กั้นได้ มีขน�ด 3 บ�นและ 5 บ�น ให้เลือก

รั้วกั้นประตูสำ�หรับสุนัข รุ่นปิดเองอัตโนมัติ ขน�ดกว้�งพิเศษ 
ขย�ยได้ 35.75 - 39.75 นิ้ว สูง 36 นิ้ว ยึดด้วยแรงดัน ไม่ต้อง
เจ�ะ ทำ�จ�กเหล็กแข็งแรงเหม�ะกับสุนัขพันธุ์กล�ง - พันธุ์
ใหญ่ มีปุ่มกดให้เปิดค้�งได้

รัว้กัน้ประตสูำ�หรบัสนุขั รุน่ใชเ้ท�้ดนัเปดิเพิม่คว�ม
สะดวก พร้อมที่เปิดด้วยมือที่ใช้มือเดียวได้ ขน�ด 
ขย�ยได้ 30 - 34 นิ้ว สูง 32 นิ้ว ยึดด้วยแรงดัน 
ไม่ต้องเจ�ะ ทำ�จ�กเหล็กแข็งแรงเหม�ะกับสุนัข
พันธุ์กล�ง - พันธุ์ใหญ่

รัว้กัน้ประตไูม ้สงูพอทีส่นุขัเลก็ไมส่�ม�รถกระโดดข�้ม แตเ่ตีย้พอใหค้ณุเดนิข�้มโดยง�่ย 
มีประตูในตัวเพิ่มคว�มสะดวก ยึดด้วยแรงดัน ไม่ต้องเจ�ะ กั้นได้ 30-44 นิ้ว สูง 18 นิ้ว

รั้วกั้นประตูไม้ กว้�งพิเศษ ยึดติดกับกำ�แพงหรือวงกบเพื่อคว�มแข็ง
แรง บ�งสวิงเปิดง่�ยด้วยล็อคแบบสปริง กั้นได้ 51-93 นิ้ว สูง 24 นิ้ว

Four Paws®Essential Locking Gate with Mesh. Featuring a natural wood 
frame with Diamond Plastic Lattice design, this pressure-mounted gate 
is made with rubber bumpers that lock to the door frame and requires 
no additional hardware. Lightweight and portable, also makes it a great 
option for travel! รัว้กัน้ประตูต้รงกล�งเปน็ลกูกรงลวดเคลอืบกนัสนมิเพิม่คว�มแขง็แรง 
ใช้แรงดัน ไม่ต้องเจ�ะ และไม่ทำ�วงกบเป็นรอย ปรับได้  26-42 นิ้ว สูง 24 นิ้ว

DISCONTINUED
เลิกจำ�หน่�ย


PLEASE CHECK FOR CURRENT PRICE & AVAILABILITY
กรุณาสอบถามราคาปัจจุบันและสินค้าในสต๊อก
order@shamuquarterly.com LINE: shamupetcenter



ขนม | 81 | TREATS

ยอดสั่งซ้อ
Total

ไม่มีสินค้าช้นใหญ่*
Without Oversized Items*

มีสินค้าช้นใหญ่*
With Oversized Items*

< 500 รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

฿500 - ฿899 ฿79 ฿79

฿900 - ฿1,499 ฿59 ฿79
1,500 - 2,499 ฟร | FREE ฿59
> 2,500 ฟร | FREE ฟร | FREE

ยอดสั่งซ้อ
Total

สินค้าทั้งหมดไม่เกิน 4 กก. (ไปรษณีย์)
Orders less than 4 kg. (Postal Service)

สินค้าทั้งหมดเกิน 4 กก. (บ. ขนส่ง)
Orders over 4 kg (Courier Service)

< 500 รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

฿500 - ฿1,199 ฿59 Please Call | กรุณาสอบถาม

฿1,200 - ฿1,899 ฿79 Please Call | กรุณาสอบถาม

> 1,900 ฿99 Please Call | กรุณาสอบถาม

* สินค้าชิ้นใหญ่ รวมถึง อาหารหรือขนม
ยกลังทุกชิ้น และอาหารทุกชนิดที่บรรจุ
เกิน 6 กก. ต่อถุง
* Oversized Items include: All mas-
tercase orders and dog or cat food 
over 6 kg. package

หมายเหตุ|NOTE: สินค้าตำ่ากว่า 4 กก. จัดส่งทางไปรษณีย์ (พัสดุธรรมดา) สินค้าเกิน 4 กก. จัดส่งทางขนส่ง เก็บค่าส่งปลายทางหรือต้นทางตามต้องการ 
และมีค่าบรรจุหีบห่อพิเศษ 20 บาท ต้องการส่ง EMS กรุณาสอบถามค่าจัดส่งเพิ่มเติม 
* Orders < 4 kg. are shipped via regular postal service, orders > 4 kg. are shipped via courier service with ฿20 packaging fee. Delivery fee 
for couriers are calculated according to the size of your order. For EMS service please call for quotaton.

หมายเหตุ|NOTE: กรณีลูกค้าไม่รับสินค้าทั้งหมดเมื่อพนักงานส่งไปถึงแล้ว มีค่าเสียเวลา 200 บาท ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขตปริมณฑล ดอนเมือง พุทมณฑล
สาย 1-4 ทวีวัฒนา สายใหม ลาดกระบัง คลองสามวา อยู่นอกเขตจัดส่งปกติ มีค่าบริการพิเศษ 120-200 บาท (กรุณาสอบถาม) 
฿200 fee applies for rejection of the entire order upon delivery. Customers living in other provinces surrounding Bangkok and those in the fol-
lowing districts: Saimai, Don Muang, Kongsamwa, Ladkrabang, Taweewattana, Puttamonthol 1-4 special delivery fee (฿120-฿200) applies. 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.จันทน์
บจก. ชามู ชามู
ShamuShamu Co.,Ltd.
Account #: 715-2-26868-2
Chan Road Branch

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถ.จันทน์
บจก. ชามู ชามู
ShamuShamu Co.,Ltd.
Account #: 031-275753-9
Chan Road Branch

ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถ.จันทน์
วรยุทธ แซ่จง
Worayuth Saechueng
Account #: 133-5-17786-9
Chan Road Branch

CASH | เงนสด

CREDIT CARD | บัตรเครดิต


