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Crystal Eye

Ear Powder

Ear Wash

Removes tear and other stains fur. Safe to use
on dogs and cats. Can also be used to clean
between the folds of their skin. คริสตัล อาย นํ้า

Keeps ears dry, reduces odors, relieves
itching & aids the removal of hair in canal.

Anti-itch ear cleaner. Removes odor
& ear wax. เอียร์วอช

นํ้ า ยาเช็ ด หู ช่ ว ยลด
อาการคันในช่องหู ดับ
กลิ่น และ กําจัดคราบ
ไขที่ทําให้เกิดกลิ่น ใช้ได้
ทั้งสุนัขและแมว

ยาเช็ดคราบนํา้ ตาและคราบอืน่ ๆ ออกจากขน ใช้ได้ทงั้ กับ
แมวและสุนัข สามารถใช้เช็ดบริเวณร่องของผิวหนังที่
ย่นของสุนัขประเภทบูลด็อก ชาร์ไป่ ฯลฯ เพื่อป้องกัน
กลิ่นและการอักเสบได้
Item#
Description ราคาปลีก/MSRP
YK841A 4 oz. | 118 มล. ﬂ฿260

แป้งโรยหู ช่วยให้ถอนขนหู
ได้ง่าย ใช้โรยให้หูแห้ง ไม่มี
กลิ่น ลดอาการคัน ใช้ได้
ทั้งสุนัขและแมว

Item#
Description ราคาปลีก/MSRP Item# Description ราคาปลีก/MSRP
YK844 25 g. | กรัม ﬂ ฿360
YK842A 4 oz. | 118 มล. ﬂ฿340
BITTER LIME

Paw Guard

Protects and maintain your pet's coat by
stopping your pet from chewing and biting
itself using bitter taste.

Paws protection with
lanolin. Helps protect
dog's pad that can become dry and cracked.

Item#
YK846

Description
1.75oz | 49 กรัม

บิ ท เทอร์ ไ ลม์ สเปรย์ ป้ อ งกั น
สุ นั ข เลี ย หรื อ แทะผิ ว หนั ง ที่ ใ ช้
รสขมเป็นการป้องกัน ช่วยไม่
ให้สุนัขกัดหรือเกาจนเป็นแผล
ลุกลาม ใช่ช่วยไม่ให้เลียแผลที่
ไม่ใช่แผลเปิดได้ ไม่เป็นอันตราย
เมื่อกลืนกิน
Item# Description ราคาปลีก/MSRP
YK837 8 oz.|ออนซ์
ﬂ฿270

พอว์ การ์ด แวกซ์สําหรับ
ปกป้องอุ้งเท้าสุนัข ไม่ให้แตก
แห้ง มีสว่ นผสมของลาโนลิน
ช่วยให้ชมุ่ ชิน้ ไม่เป็นอันตราย
เมื่อเลีย
ราคาปลีก/MSRP
ﬂ฿350

Environmentally
Friendly

315 bags Refill
(21 rolls)

Wee-Wee Allens Spring
Action Scooper for Grass.

Wee-Wee® Waste Manger
Scooper with Attaching Bags.

Allows for pick up of animal
waste single-handedly. The
Scooper is designed for grass.
Made of durable plastic with a
wide handle for a comfortable
grip. ชุดเก็บมูลสัตว์ วว ขนาดใหญ่
ใช้สำาหรับเก็บมูลบนหญ้า ทำาจาก
พลาสติกแข็งแรง มือจับใหญ่ ใช้งา่ ย

Convenient and easy to use. Attaching
bags keep scooper clean and pet owners never have to touch their pet's mess!
ชุดเก็บมูลสัตว์ วว ขนาดเล็กไม่เกะกะ สามารถ
ใช้ถุงครอบได้เพื่อไม่ให้เปื้อนและสะดวกในการ
ใช้ หนี่งชุดมีแถมถุง 10 ใบ สามารถซ้อเติมได้
(ถุงเติม 60 ใบ)

Item# Description ราคาปลีก/MSRP
YK828 Scoop| ชุดเก็บมูล
YK818 Refil/ถุงเติม 60/pk

฿390
฿280

Item#

Description

YK827GRA Scooper | ชุดเก็บมูล

ราคาปลีก/MSRP
฿700

Recyclable
120 bags Refill (8 Rolls)

Waste Bag Holder
with FREE TWO rolls.

Wee-Wee® Odor Control Waste Bags.

Durable, sturdy bags contain odor eliminating
technology. Unscented. New! 100% Recyclable Eco
waste bag made from cornstarch. ถุงเก็บมูลสัตว์สาำ หรับ
พกพา มีเทคโนโลยีกำาจัดกลิ่นเพียงสัมผัส ถุงแข็งแรงไม่ขาด
ง่าย ใหม่! ถุงรุ่นอีโค่ รไซเคิ่ลได้ 100% ทำาจากแป้งข้าวโพดที่
ไม่ทำาลายสภาพแวดล้อม

Item# Description

ราคาปลีก/MSRP

YK814 Holder + 2 refills | กล่อง+ถุง 2 ม้วน
YK815 Eco 120 bags / ถุงรุ่นอีโค่ 120 ใบ
YK817 315 bags / ถุง

฿245
฿295
฿680

Tartar Control Toothpaste & Brush

Dental Wipes

Veterinarian-recommended Advanced Oral Care Tartar-Control Toothpaste
for dogs keeps their teeth and gums clean and freshens breath. Its formula
contains Denta-C, which is scientifically formulated to reduce plaque that
harbors harmful bacteria. No rinse needed. Use with extra-long handle
toothbrush for dogs or soft, finger brush.
ยาสีฟนั ออรัลแคร์ รุน่ ควบคุมคราบหินปูน มีสว่ นผสมของ
เดนต้า-ซ ทีส่ กัดจากธรรมชาติและได้พสิ จู น์แล้วว่าสามารถ
ลดคราบหินปูนและแบคทีเรยได้จรง ช่วยให้ลมปากหอม
สดช่น ป้องกันการจับตัวของคราบหินปูนและโรคเหงอก
ไม่ต้องล้างออก ใช้คู่กับแปรงสีฟันด้ามยาวพิเศษ หรอ
แปรงสีฟันสวมนิ้ว

Oral Care Dental Wipes
are easy to use for onthe-go pet parents. The
wipes help clean your
dog's teeth and freshen
breath in a pinch while
preventing plaque and
tartar buildup.
แผ่นเช็ดฟัน ออรัล แคร์ ใช้เช็ดทำาความสะอาดฟัน ดับกลิ่น
ปาก และช่วยให้ลมปากหอมสดช่น ป้องกันคราบฟัน ออกแบบ
มาให้สอดนิ้วเข้าไปได้เลย ใช้ง่าย พกสะดวก ใช้ได้ทั้งสุนัขและ
แมว
Item#
YK115B

Description
50 count | 50 ช้น.

Item# Description
ราคาปลีก/MSRP
YK104 Toothpaste 2.5 oz | ยาสีฟัน 2.5 ออนซ์ ฿340
YK105 Toothbrush | แปรงสีฟัน
฿65
YK106 Finger Brush 2/pk |แปรงสวมนิ้ว แพ๊คคู่ ฿185

ราคาปลีก/MSRP
฿360

Liquid Breath Freshener
Oral Care Liquid Breath Freshener fights doggy
breath with just a few drops in your pup's water.
This practical liquid formula prevents tartar buildup
and is formulated with Denta-C, which is scientifically
formulated to reduce plaque that harbors bacteria.
All natural ingredients and can be used safely daily.
Can be used with cats. นำ้ายากำาจัดกลิ่นปาก ออรัล
แคร์ เพียงหยดผสมลงในนำ้าดื่มของสุนัขไม่กี่หยด ก็สามารถ
ดั บ กลิ่ น ปากและช่ ว ยป้ อ งกั น การเกิ ด คราบหิ น ปู น ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธภาพ ด้วยส่วนผสมของ เดนต้า -ซ และยังช่วย
ควบคุมแบคทีเรยในช่องปากได้อีกด้วย สามารถดื่มได้ทุกวัน
ปลอดภัยสำาหรับสุนัขและแมว
Item#
YK113

Description
16 oz | 16 ออนซ์

ราคาปลีก/MSRP
฿400

Foaming Tartar Remover
Formulated with plaque-reducing Denta-C, advanced
Oral Care Foam Tartar Remover helps remove and
prevent tartar build up, freshen your dog's breath, and
fights bacteria. Perfect for puppies, adults and senior
dogs. โฟมทำาความสะอาดคราบฟันและลอกหินปูน เพียงบีบ
เนือ้ โฟมลงทีฟ่ นั ให้ทวั่ ส่วนผสมของเดนต้า-ซ จะช่วยขจัดคราบ
หินปูนได้อย่างมีประสิทธภาพและป้องกันการจับตัวของหินปูน
ใหม่ๆ โดยไม่ต้องล้างออก เหมาะสำาหรับลูกสุนัข สุนัขโต และ
สุนัขสูงอายุที่มีคราบฟันและมีกลิ่นปากรุนแรง
Item#
YK112

Description
4 oz | 4 ออนซ์

ราคาปลีก/MSRP
฿495

Liquid Tartar Remover

Dental Spray

When added to your dog's water, our veterinarianrecommended Advanced Oral Care Liquid Tartar Remover
freshens your dog's breath and alters the pH of his saliva to
help reduce plaque and tartar buildup. It's also formulated
with Denta-C, a blend of ingredients scientifically formulated
to reduce plaque that harbors bacteria. Can be used with
cats. นำ้ายากำาจัดคราบหินปูน ออรัลแคร์ ใช้หยดผสมลงในนำ้าดื่ม
ของสุนัขเพื่อช่วยลอกและช่วยป้องกันการเกิดคราบหินปูนได้อย่างมี
ประสิทธภาพ ด้วยส่วนผสมของ เดนต้า-ซ ที่ช่วยควบคุมแบคทีเรยใน
ช่องปาก นำ้ายาจะไปปรับค่า pH ของนำ้าลายสุนัขอย่างปลอดภัย เพื่อ
ให้คราบหินปูนไม่สามารถเกาะที่ฟัน เมื่อใช้เป็นประจำาจงได้ผลดีเยี่ยม
สามารถดื่มได้ทุกวันปลอดภัยสำาหรับสุนัขและแมว

Advanced Oral Care Dental Spray helps freshen
your dog's breath, soothes minor gum irritation, and
is formulated with Denta-C, which is scientifically
formulated to reduce plaque that harbors bacteria.
No rinse needed. สเปรย์ดับกลิ่นปาก ออรัลแคร์ ช่วยให้
ลมปากหอมสดช่นได้อย่างรวดเร็ว ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ และ
ช่วยลดอาการบวมหรออักเสบเล็กน้อยของเหงอกได้ มีส่วน
ผสมของ เดนต้า-ซ ที่สกัดจากธรรมชาติและได้พิสูจน์แล้วว่า
สามารถลดคราบหินปูนและแบคทีเรยได้จรง สามารถใช้ ได้ทุก
วันและไม่ต้องล้างออก

Item#
YK114A

Description
16 oz | 16 ออนซ์

ราคาปลีก/MSRP
฿395

Item#
YK111

Description
4 oz | 4 ออนซ์

ราคาปลีก/MSRP
฿370

CLEAN UP

เก็บขน
ได้ทันใจ

PET HAIR MAGNET
Petmate Pet Hair Magnet. Remove pet hair from

furniture and clothes quickly and easily. Rubber blade grabs the
hair and pulls it out. Washable. เพ็ทแฮร์แมกเน็ท ด้ามรูดขนร่วงสำาหรับ
เก็บขนสุนัขหรอแมวจากเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นผ้า เช่น โซฟา ที่นอน เบาะรถยนต์
ผ้าม่าน หรอเสื้อผ้า ฯลฯ เก็บได้รวดเร็วและสามารถดึงขนที่ฝังแน่นออกได้
ง่ายและรวดเร็ว ใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่สิ้นเปลือง
Item#
HC115

PET HAIR REMOVER

Description
ราคาปลีก/MSRP
Pet Hair Magnet | เพ็ทแฮร์แมกเนท
฿360

SAFARI® PET HAIR ROLLER

MagicCoat Pet Hair Remover.
Helps remove hair from pet beds, carpets, furniture, clothing and more. The
Magic Pet Hair Remover can be easily
washed with soap and water.
แมจกโค้ ท เพ็ ท แฮร์ รมู ฟ เวอร์ ฟองนำ้ า
มหัศจรรย์ทชี่ ว่ ยเก็บขนออกจากเสือ้ ผ้า โซฟา
พรม ที่นอน ฯลฯ ได้ ล้างทำาความสะอาดได้
เมือ่ จำาเป็น สามารถนำากลับมาใช้ ใหม่ได้ไม่ตอ้ ง
ลอกทิ้งหรอมีการเสื่อมของกาวที่สิ้นเปลือง

กาวเหนียวพิเศษ สำาหรับเก็บ
ขนสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ
The Safari® Pet Hair Roller features easy

peel, diagonal sheets with a contoured handle that fits
comfortably in your hand. Removes pet hair, dander,
lint and dust. ลูกกลิง้ กระดาษกาวจากซาฟาร ใช้เก็บขนออก
จากเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ได้รวดเร็ว ทันใจ ด้ามจับถนัดมือ
รูดทำาความสะอาดได้ทั้งขนสุนัข ขนแมว ฝุ่น ผง ฯลฯ

สินค้าขายดี
อันดับ 1
Item#
YK824

Description
MagicCoat | ฟองนำ้า

Item#
YK092

ราคาปลีก/MSRP
฿280

JW PET HAIR COLLECTOR.

JW Pet Hair collector. Removes pet hair from furniture, car seats,
clothing and more. Easy clean up and reusable. ลูกกลิ้งสำาหรับเก็บขน
สัตว์เลี้ยงออกจากเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ ขนแปรงพิเศษดึงขน
ที่ติดออกได้ง่าย้สามารถนำากลับมาใช้ได้ ใหม่ซำ้าแล้วซำ้าเล่า
Item#
GM304

Description
Collector | ด้ามรูดขน

ราคาปลีก/MSRP
฿295

พร้อมกล่อง
ทิ้งขนในตัว
BUILT-IN
waste
collector.

Description
60 Sheets | 60 แผ่น

ราคาปลีก/MSRP
฿100

Keep Off! Dog & Cat Repellent Aerosol
Sprays. Keeps pets away from furniture,
carpets, trees, garbage cans and bags,
and other forbidden areas. Works up
to 24 hours when applied daily. คีพอ๊อฟ
ผลิตภัณฑ์ ไล่สุนัขและแมวไม่ ให้มาในบรเวณ
ที่ไม่ต้องการ เช่นเฟอร์นิเจอร์ พรม ถังขยะ
ต้นไม้ และทีๆ่ ไม่ตอ้ งการให้สนุ ขั หรอแมวเข้าไป
ยุ่มย่าม อยู่ได้ 24 ชั่วโมงหากใช้ทุกวัน รุ่นส
เปรย์ไอนำ้าพ่นได้กระจายและแห้งกว่าเหมาะกับ
พื้นที่กว้างที่ไม่ต้องการให้เปียก

Keep Off! Dog & Cat Repellent
Pump Bottle. Keeps pets away
from furniture, carpets, trees,
garbage cans and bags, and other
forbidden areas. Works up to 24
hours when applied daily. คีพอ๊อฟ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ล่ สุ นั ข และแมวไม่ ใ ห้ ม าใน
บรเวณที่ไม่ต้องการ เช่นเฟอร์นิเจอร์
พรม ถังขยะ ต้นไม้ และ ฯลฯ อยู่ได้ 24
ชัว่ โมงหากใช้ทกุ วัน สูตรสเปรย์ธรรมดา
ประหยัดและพ่นได้ชุ่มกว่า

Make life wiht your pets easier with
high quality, effective and safe cleaning and training solutions for dogs and
cats from USA. ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดและ

ฝึกสุนขั ทีม่ ชี อื่ เสียงจากอเมริกา ทีจ่ ะช่วยให้คณ
ุ
สามารถอยูร่ ว่ มกับสุนขั ได้โดยไม่ปวดหัวและแก้ไข
ปัญหาให้คุณได้ทุกเรื่อง

Item# Description ราคาปลีก/MSRP
YK834 Pump 16oz | ออนซ์ ฿480

Item# Description
YK835 Dog&Cat 10oz | สุนัขและแมว
YK831 Cat& Kitten 6oz | แมวและลูกแมว

With advance odor control formulat that
neutralize and locks in odor. Quilted for
extra absorbency. 5-ply, leak proof floor
armor system. แผ่นรองซับ ว-ว รุ่นโอดอร์
คอนโทรล เพิ่มประสิทธภาพในการดับกลิ่นเป็น
สองเท่าของแผ่นรองซับราคาถูก ออกแบบให้
ทำาลายกลิ่นเหม็น ซับความช้นรวดเร็วและล็อคไว้
ด้วยระบบกันไหลย้อนกลับ 2 ชั้น แผ่นบุกันซม 5
ชั้น ปกป้องพื้นไม่ให้เปื้อน 100% แผ่นบุตารางนุ่ม
และแห้งพิเศษ
Item#
YK811A
YK811B
YK811C

Description
ราคาปลีก/MSRP
23" x 24" x 10 sheets | 10 แผ่น
฿240
23" x 24" x 50 sheets | 50 แผ่น
฿1,050
23" x 24" x 100 sheets | 100 แผ่น ฿1,680

Item# Description
YK838 8oz | ออนซ์

ราคาปลีก/MSRP
฿360

Locks in wetness and neutralize odor.
Extra absorbency provides all day protection. 5-ply, leak proof floor armor
system. แผ่นรองซับ ว-ว รุ่นซุปเปอร์ แอพ
ซอร์พเบนท์ เพิ่มประสิทธภาพซมซับยอดเยี่ยม
อยู่ได้ทั้งวันไม่ต้องเปลี่ยน รับได้แม้สุนัขโตเต็มที่ที่
มีปัสสาวะปรมาณมาก ออกแบบให้ทำาลายกลิ่น
เหม็น มีระบบกันไหลย้อนกลับ 2 ชั้น แผ่นบุกัน
ซม 5 ชั้น ปกป้องพื้นไม่ให้เปื้อน 100% แผ่นบุ
ตารางนุ่มและแห้งพิเศษ
Item#
YK812A
YK812C

Description
ราคาปลีก/MSRP
23" x 24" x 10 sheets | 10 แผ่น
฿250
23" x 24" x 75 sheets | 75 แผ่น
฿1,480

Wee-Wee Washables. The
top layer lets urine pass easily to the thick core where it
is absorbed and held. Nonskid vinyl bottom. แผ่นรอง
ซับ ว-ว รุ่นซักล้างได้ ด้านบน
ออกแบบให้ความช้นไหลลงสู่แกน
ซมซับตรงกลาง ด้านล่างเป็นยาง
ฝืด กันรั่วซม และไม่ลื่นไหล ซัก
ได้หลายร้อยครั้ง เหมาะกับการ
ใช้ ในกรงหรอเมื่อต้องการใช้แผ่น
หนาพิเศษ และสุนัขที่ชอบปัสสาวะ
บนพรมเช็ดเท้า

Wee-Wee Housebreaking aid. Formulated to
help spot train a puppy
by encouraging him/her
to eliminate in a place
selected by you. วว นำ้า
ยาฝึกลูกสุนัขขับถ่าย ใช้พ่น
ในบรเวณที่ ต้ อ งการให้ ขั บ
ถ่าย เพียงใช้พ่นบนพื้นผิวที่
ต้ อ งการและพาสุ นั ข มาดม
และให้รางวัลหรอคำาชมเมื่อ
ขับถ่ายถูกที่
Item#
YK823B

Description
30x32 inch/นิ้ว

ราคาปลีก/MSRP
฿1,140

ราคาปลีก/MSRP
฿350
฿300

Item# Description ราคาปลีก/MSRP
YK821 22 x 22 inch/นิ้ว ฿1,480

Wee-Wee Pad On Target. Pad holder keeps
pad in place and keeps
dog centered on pad to
prevent accidents. ไม่ต้อง
กังวลเร่องสุนขั ถ่ายไม่ลงแผ่น
หรอแผ่นรองซับลื่นไหลไปมา
อีกต่อไป ด้วยถาดรองแผ่น
ซับ ว-ว ถาดพลาสติก ยก
ขอบกั น กำ า แพงเปื้ อ น ช่ ว ย
ยึดแผ่นรองซับให้อยูก่ บั ที่ และ
ฝึกให้สุนัขยืนกลางแผ่นเพื่อ
ป้องกันการขับถ่ายนอกแผ่น

Wee-Wee Post. Trains dogs to eliminate in designated outdoor area. Helps keep lawns clean and
green. Durable plastic stake for easy in-ground
insertion. Top portion, holds Wee-Wee Attractant
(1oz included). Refil Available.

Wee-Wee Patch. Artificial grass design infused with antimicrobial agents
and attractant. Liquid passes through
quickly and solid waste is easy to clean
up. หญ้าเทียมสำาหรับขับถ่ายพร้อมถาดรอง
มีกลิ่นเชญชวนและป้องกันแบคทีเรยหมักหมม ของเหลวสามารถผ่านไปด้านล่าง
ได้ง่ายทำาให้ไม่เฉอะแฉะ มูลสามารถเก็บง่าย ล้างทำาความสะอาด ใช้ ใหม่ได้ ไม่ต้อง
เปลี่ยนหรอทิ้งบ่อยๆ
Item#
YK822A
YK822B

Description
20" x 20" | 20 x 20 นิ้ว
20" x 30" | 20 x 30 นิ้ว

ราคาปลีก/MSRP
฿1,590
฿2,290

วี-วี โพสต์ เสาหรับฝึกให้สุนัขขับถ่ายนอกบ้านให้เป็นที่ ไม่
ถ่ายเรีย่ ราดให้สนามหญ้าด่างไปทัว่ ปักในสนามง่าย ออกแบบ
คล้ายก้อนหินให้สนุ ขั คุน้ เคย ด้านบนบรรจุกลิน่ เชิญชวน ให้ขบั
ถ่าย (มีให้ 1 ออนซ์ มากับเสา) สามารถซื้อนํ้ายาเพิ่มได้เพื่อ
เติม หรือใช้นํ้ายากับวัสดุอื่นๆได้
Item# Description ราคาปลีก/MSRP
YK826 Post 8" | เสา
฿390
YK931 Refil 8 oz | นำ้ายา
฿350

Stain & Odor Management

ผลิตภัณฑ์กําจัดคราบและกลิ่น

Wee-Wee® Floor & Hard Surface Stain & Odor Destroyer penetrates deeply into seams & crevices to
permanently eliminate stains & odors. Formulated
to clean & protect surface finish without buildup or
residue. For use on sealed wood, ceramic tiles, vinyl,
linoleum, brick, concrete, grout, wood trim, walls,
cabinets, plastic or metal pet carriers, and more.

วีวี นํ้ายากําจัดคราบและกลิ่นสําหรับพื้นและวัสดุผิวเรียบ ทําความ
สะอาดหมดจดแม้ในร่องและมุม กําจัดกลิ่นและคราบฝังแน่นที่เกิดจาก
มูล ปัสสาวะ อาเจียร ฯลฯ โดยไม่ทําลายพื้นผิวและไม่เกาะเป็นคราบ
ใช้ได้กับไม้ เซรามิค กระเบื้อง ไวนิล อิฐ คอนกรีต หิน กําแพง ตู้ กรง
พลาสติกและเหล็ก ฯลฯ ใช้ได้ทั้งกับสุนัขและแมว
Item#
YK894A

Description
32 oz | 32 ออนซ์

หัวปรับได้แบบสเปรย์และแบบโฟม
Adjustable Foam/Spray Nozzle

ราคาปลีก/MSRP
฿500

Wee-Wee® Carpet & Fabric
Stain & Odor Destroyer fast acting formula removes pet stains
& odors in seconds. Designed
to treat urine, feces, vomit &
other pet messes. Safe for pets
& homes. วว นำ้ายากำาจัดคราบ
และกลิ่นสำาหรับพื้นพรมและผ้าต่างๆ
กำาจัดคราบและกลิ่นได้อยู่หมัดในไม่
กี่วนาที เหมาะสำาหรับคราบปัสสาวะ
อุจจาระ อาเจยน ฯลฯ ไม่ทาำ ลายเนื้อ
ผ้า ใช้ได้ทั้งกับสุนัขและแมว

Wee-Wee® SEVERE Carpet & Fabric Stain
& Odor Destroyer maximum strength
formula permanently removes embedded
stains, grime & odors, while the Pheromone Dissolver eliminates pet-attractant
scents to discourage repeat accidents.
วว นำ้ายากำาจัดคราบและกลิ่นสำาหรับพื้นพรม
และผ้าต่างๆ รุ่นเซเวยร์ สำาหรับคราบและกลิ่น
ฝังแน่นและรุนแรงพิเศษ กำาจัดกลิ่นและคราบ
ฝังแน่นที่เกิดจากมูล ปัสสาวะ อาเจยร ฯลฯ
โดยไม่ทำาลายพื้นผิวและช่วยให้ผ้านุ่ม ช่วยกำา
จัดกลิ่นเฟโรโมนให้หมดไปทำาให้สุนัขและแมวไม่
พยายามกลับมาที่เดิม ใช้ได้ทั้งกับสุนัขและแมว

Item# Desc
ราคาปลีก/MSRP
YK891A 32 oz | ออนซ์ ฿440

Item# Description ราคาปลีก/MSRP
YK892A 32 oz | ออนซ์
฿500

Neutralize pet & home odors on contact
without masking or heavy fragrances.
Wee-Wee® Cat Air & Litter Box
Odor Destroyer eliminates pungent
litter box urine and fecal odors on
contact without clumping litter. For
use in air, on litter, on hard surfaces
such as litter boxes, carriers and on
fabrics. Won't clump litter. วว นำ้ายา
กำาจัดกลิ่นในอากาศและบนพื้นผิวสูตร
สำาหรับกระบะทรายแมวและกลิ่นมูลแมว
ทำางานทันทีที่บรเวณมีกลิ่นถูกสเปรย์ ไม่
ต้องซับออก ใช้ได้ทั้งกับรอบกระบะทราย
บนทราย พืน้ เรยบและผ้า เช่นทีน่ อน กรง
เบาะรถยนต์ ฯลฯ ทำางานด้วยการทำาลาย
กลิ่นไม่ใช่กลบด้วยกลิ่นนำ้าหอม ไม่ทำาให้
ทรายแมวจับตัวเป็นก้อน

Wee-Wee® Air & All Surface Odor Destroyer eliminates pungent airborne,
fabric & hard-surface
odors on contact. For use
in air or on fabrics or hard
surfaces. วว นำ้ายากำาจัด
กลิ่ น ในอากาศและบนพื้ น ผิ ว
ทำางานทันทีทบี่ รเวณมีกลิน่ ถูก
สเปรย์ ไม่ตอ้ งซับออก ใช้ได้ทงั้
กับพื้นเรยบและผ้า เช่นที่นอน
กรง เบาะรถยนต์ ฯลฯ ทำางาน
ด้วยการทำาลายกลิน่ ไม่ใช่กลบ
ด้วยกลิ่นนำ้าหอม
Item#

YK895A

Description

32 oz | ออนซ์

ราคาปลีก/MSRP

฿480

Item#

YK899A

Description

32 oz | ออนซ์

ราคาปลีก/MSRP

฿480

Wee-Wee® Urine Eliminator Stain
& Odor Destroyer dissolves stubborn urine stains & sticky residue
& eliminates odors on contact.
Removes both new & set-in, stubborn stains to discourage repeat
accidents & re-marking. For use
on any surface. วว ยูรน อิลมิ เิ นเตอร์
นำ้ายากำาจัดคราบและกลิ่นปีสสาวะโดย
เฉพาะ กำาจัดคราบและกลิ่นฝังลึกทั้งที่
พื้นและที่สุนัขหรอแมวพ่นตามสิ่งของ
กำาจัดได้ทั้งคราบเก่าฝังแน่นและคราบ
ใหม่ ใช้ได้ทุกพื้นผิว
Item#

YK893A

Description

32 oz | ออนซ์

ราคาปลีก/MSRP

฿500

All natural waterless grooming foams. Eliminates odors,
dander, dirt and residual saliva helping resolve human/pet
allergies and leaving the coat with a plush, show-quality
shine. โฟมอาบนำ้าแห้ง เอิร์ทบาธ ใช้ทำาความสะอาด ดับกลิ่นตัว และ
ขจัดคราบสกปรกบนขนสุนัขโดยไม่ต้องอาบนำ้า ปราศจากสารเคมีไม่
ต้องกลัวสุนัขหรอแมวเลีย มีให้เลือกกลิ่นชาเขยวและรุ่นไม่มีกลิ่น (ไฮ
โปอัลเลอร์เจนิก)
Item#

GM135
GM136
GM137
GM138

Description

ราคาปลีก/MSRP

Green Tea (dog) 7.5 oz | ™“‡¢’¬« (สÿπ—¢)
Hypo (dog) 7.5 oz | ÕËÕπ„ส‰√ÈπÈ”ÀÕ¡(สÿπ—¢)
Green Tea(cat) 4 oz | ™“‡¢’¬« (·¡«)
Hypo (cat) 4 oz | ÕËÕπ„ส‰√ÈπÈ”ÀÕ¡(·¡«)

fl380
fl380
fl350
fl350

Heavenly Scented Earthbath Spritz.
Conditions and deodorizes without
leaving stains or residues. The unique
scents are all natural and completely
safe for dogs from 6 weeks of age. 8
oz สเปรย์บำารุงขน เอิร์ทบาธ ช่วยดับกลิ่น
ตัวและทำาให้สุนัขมีกลิ่นหอมเมื่อไม่มีเวลา
อาบ นำ้า และช่วยบำารุงขนให้ชุ่มช้น ไม่แห้ง
เสีย และไม่เป็นไฟฟ้าสถิตย์

Item#

GM111
GM112
GM113
GM114
GM115
GM116

Description

All natural grooming wipes remove stains and odors instantly without leaving chemical residues on your
pet's coat, making it safe for your pets when licking and cleaning themselves. Conditions with aloe vera
and vitamin E. แผ่นเช็ดตัว เอิร์ทบาธ ใช้ ได้ทั้งสุนัขและแมว ทุกสูตรช่วยทำาความสะอาดและบำารุงขนโดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง
สกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่ต้องกลัวสุนัขเลีย ชนิดพกพา บรรจุ 28 แผ่นต่อซอง ชนิดกล่องบรรจุ 100 แผ่น ต่อกล่อง

·ºËπ™ÿ∫πÈ”¬“∑”§«“¡
ส–Õ“¥√ÿËπæ°æ“ 28 ·ºËπ

Alcohol-free Ear Wipes & Eye Wipes. Safely cleans
away debris, wax, and discharge. Fragrance-free.
Facial Wipes for smelly and crinkled faces & Tooth & Gum
wipes for dental care. แผ่นเช็ดตา และ แผ่นเช็ดหู เอิร์ทบาธ
ใช้ ได้ทั้งสุนัขและแมว แผ่นชุบนำ้ายาเกรดพรเมี่ยม ปลอดภัย ไร้
สารเคมีใดๆ ไม่มีสารตกค้าง บรรจุในกล่องพลาสติกปิดได้แน่น
หนึ่งกล่องบรรจุ 25 แผ่น
ใหม่!
แผ่นเช็ดตัวไร้นํ้าหอม
สําหรับแมว

ราคาปลีก/MSRP

Eucalyptus | ¬Ÿ§“≈‘ªµ—
Tea Tree Oil | ∑’∑√’ÕÕ¬≈å
Lavender | ≈“‡«π‡¥Õ√å
Mango Tango | ·¡ß‚°â·∑ß‚°â
Mediterranean|‡¡¥‘‡µÕ√å‡√‡π’¬π
Vanil a | «“π‘≈≈“

SPECIALTY WIPES | ·ºËπ‡™Á¥‡©æ“–สË«π ราคาปลีก/MSRP
GM125 Ear Wipes/·ºËπ‡™Á¥ÀŸ 25ct/·ºËπ
fl330
GM126 Eye Wipes/·ºËπ‡™Á¥µ“ 25ct/·ºËπ
fl330
GM127 Facial/แผ่นเช็ดหน้า 25ct/แผ่น
fl330
GM128 Tooth&Gum/แผ่นเช็ดฟัน 25ct/แผ่น fl330
DOG GROOMING WIPES | ·ºËπ‡™Á¥µ—«สÿπ—¢
GM119 Hot Spot Relief/ทีทรออยล์ี 100ct/·ºËπ fl490
GM118 Tushy Wipes/โรสแมรี่์ี 100ct/·ºËπ
fl490
GM120A Green Tea/™“‡¢’¬« 28ct/·ºËπ
fl310
GM120 Green Tea/™“‡¢’¬« 100ct/·ºËπ
fl490
GM121A Hypo/·æÈßË“¬‰√ÈπÈ”ÀÕ¡ 28ct/·ºËπ
fl310
GM121 Hypo/·æÈßË“¬‰√ÈπÈ”ÀÕ¡ 100ct/·ºËπ fl490
GM122 Mango/·¡ß‚°È·∑ß‚°È 100ct/·ºËπ
fl490
GM123A Puppy/≈Ÿ°สÿπ—¢ 28ct/·ºËπ
fl310
GM123B Puppy/≈Ÿ°สÿπ—¢ 100ct/·ºËπ
fl490
GM124B Cat/แมว 100ct/·ºËπ
fl490

fl480
fl480
fl480
fl480
fl480
fl480

บํารุงขน
ผสมครีมนวด

ลดคัน
ผิวแห้งเป็นขุย
Conditioning Shampoo

Dry Skin & Itch Relief Shampoo - Vanilla Scented สูตรโอ๊ทมีล

สู ต รแมงโก้ แ ทงโก้ ผ สมครี ม นวด ∑Ÿ Õ ‘ π
«— π ∑’ Ë ™ à « ¬™–≈â “ ßส‘ Ë ß ส°ª√°‰¥â Õ ¬à “ ßÀ¡¥®¥
·≈–∫”√ÿ ß ¢π„Àâ π ÿ à ¡ ส«¬‡ªì π ‡ß“ß“¡„π¢«¥
‡¥’ ¬ « ¡’ ° ≈‘ Ë π ÀÕ¡À«“π ส°— ¥ ®“°¡–¡Ë « ß
«Ë“πÀ“ß®√ะ‡¢È ·≈–ส“√ส°—¥®“ก¡–æ√È“«
Item#

Description

SP920A 16 oz.|ÕÕπ´Ï
SP920B Gallon|·°≈≈Õπ

และว่านหางจระเข้ รักษารังแคและผิวหนังเป็นขุย
™à«¬„Àâº‘«™ÿà¡™◊Èπ·≈–¢ππÿà¡ กลิ่นวานิลลาและอัล
มอนด์หอมหวาน
Item#

fl450
fl2,800

กําจัดเห็บหมัด
ด้วยสมุนไพร

SP915A 16 oz.|ÕÕπ´Ï
SP915B Gallon|·°≈≈Õπ

ราคาปลีก/MSRP

สูตรขนขาว
ไม่กัดสีขนอื่น

Whitening Shampoo

สูตรสําหรับขนสีอ่อนและสีขาว ™Ë«¬„Àâ‡ªìπª√–
°“¬¥Ÿ ส «à “ ß‡ß“ß“¡¬‘ Ë ß ¢÷ È π ‚¥¬‰¡à à „ ™â ส “√‡§¡’
„π°“√°—¥ส’¢π ‰¡Ë°—¥ส’Õ◊Ëπ∫πµ—« ‡À¡“–°—∫สÿπ—
¢∑’¡Ë ª’ ≠í À“¢π‡À≈◊Õßßà“¬‡™àπ ™‘Àสå ÿ æŸ¥‡¥‘≈È ไซบีเรีย
นฮัสกี้ ฯลฯ °≈‘Ëπ≈“‡«π‡¥Õ√Ï

SP918A 16 oz.|ÕÕπ´Ï
SP918B Gallon|·°≈≈Õπ

SP917A 16 oz.|ÕÕπ´Ï
SP917B Gallon|·°≈≈Õπ

Description

fl450
fl2,899

สู ต รอ่ อ นใสพิ เ ศษ สํ า หรั บ ผิ ว หนั ง อ่ อ นบาง
·™¡æŸสŸµ√ส”À√—∫สÿπ—¢∑’Ë·æâßà “¬≈Ÿ°สÿπ—¢À√◊Õ≈Ÿ°
·¡«¡’สà«πºส¡¢Õß«à“πÀ“ß®√ะ‡¢â∑’Ë™à«¬√—°…“
‚√§º‘«Àπ—ß‰¥â¥’ ·≈–πÈ”¡—π¡–°Õ° ‰¡à·µàß°≈‘Ëπ
‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâสÿπ—¢√–§“¬‡§◊Õß ‰¡Ë¡’สË«πºส¡„¥Ê
∑’Ë¡’§«“¡‡ส’Ë¬ßµËÕ°“√·æÈ
Item#

Description

Item#

ราคาปลีก/MSRP

Hypo-Allergenic Shampoo

SP916A 16 oz.|ÕÕπ´Ï
SP916B Gallon|·°≈≈Õπ

บํารุงขน
แก้ขนพันกัน

Description

ราคาปลีก/MSRP

fl450
fl2,800

Detangler and Conditioner

ครี ม บํ า รุ ง ขนและแก้ ข นพั น กั น §√’ ¡ π«¥∫”
√ÿ ß ¢πสŸ µ √‡¢â ¡ ¢â π ∑’ Ë ™ à « ¬„Àâ ¢ นπà ÿ ¡ ส≈«¬Õ¬à “ ß
สÿπ¢— ª√–°«¥·≈–·°â¢πæ—π°—π‰¥âÕ¬à“ß¥’‡¬’¬Ë ¡ ส°—¥
®“°‚ª√µ’π√«ß¢È“« ¢È“«‚ÕÍ∑ ·≈–πÈ”¡—π¡–°Õ°
Item#

Description

SP914A Liquid 16 oz.|πÈ”
SP914B Lquid 1Gallon|πÈ”

ราคาปลีก/MSRP

fl450
fl2,800

ใหม่!
สูตรไร้
นํ้าหอม

ราคาปลีก/MSRP

fl450
fl2,800

บํารุงขน
ลดขนร่วง
Shed Control Shampoo &
Conditioner with Shea Butter.

Conditioning Cat Shampoo

สู ต รสํ า หรั บ แมว ผสมครี ม นวด ™Ë « ¬ªÑ Õ ß°— π
·≈–·°â ¢ πæ— π °— π ‰¥â ¥ ’ ‚ ¥¬‡©æ“–°— ∫ ·¡«¢π
¬“« ‰¡àµâÕß‡ส’¬‡«≈“‡æ‘¡Ë °—∫°“√„สà§√’¡π«¥„Àâ
°—∫·¡« ¡’ให้เลือกสูตรกลิน่ เชอร์รป่ ี า่ และสูตรไร้นา้ ํ หอม
Item#

รักษาผื่นคัน
เชื้อรา

Description

SP924A Shampoo/แชมพู
fl500
SP925A Conditioner/ครีมนวด fl450

สู ต รดั บ กลิ่ น ตั ว เมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น แมจิ ก
·™¡æŸสŸµ√¥—∫°≈‘Ëπµ—« ส°—¥®“°‚√ส·¡√’Ëà ™à«¬
¢®— ¥ °≈‘ Ë π ®“°µâ π µÕ·≈–‡æ‘ Ë ¡ §«“¡ÀÕ¡„Àâ ° — ∫
สÿπ¢— ¥â«¬°≈‘πË ‚√ส·¡√’ÀË Õ¡À«≈ ∫”√ÿß¢π¥È«¬ ส“√ส
°—¥®“°πÈ”¡—π¡–°Õ°
Item#

แชมพูแมว
ผสมครีมนวด

Item#

fl450
fl2,800

Deodorizing Shampoo

ผิวแพ้ง่าย
อ่อนโยนที่สุด

ว่านหางจระเข้ รักษารังแคและผิวหนังเป็นขุย
™à«¬„Àâº«‘ ™ÿ¡à ™◊πÈ ·≈–¢ππÿ¡à ไร้นาํ้ หอม สําหรับสุนขั
แพ้ง่าย มีแชมพูและครีมนวดให้เลือก

ราคาปลีก/MSRP

ดับกลิ่นตัว
ได้นานที่สุด

fl500
fl2,900

Dry Skin & Itch Relief Shampoo & Conditioner สูตรโอ๊ทมีลและ

เปปเปอร์ มิ น ท์ กํ า จั ด และไล่ เ ห็ บ หมั ด บนตั ว
สุ นั ข ‚¥¬‰¡à µ â Õ ß„™â ส “√‡§¡’ ¥ â « ¬„∫¬Ÿ § “≈‘ ª
µ— ส ∑’ Ë ¡ ’ ª √–ส‘ ∑ ∏‘ ¿ “æ„π°“√‰≈à ‡ ÀÁ ∫ À¡— ¥
æ√È Õ ¡«Ë “ πÀ“ß®√ะ‡¢È ∫ √√‡∑“Õ“°“√§— π ·≈–
√—°…“·º≈∑’‡Ë °‘¥®“°‡ÀÁ∫À¡—¥°—¥
Description

ราคาปลีก/MSRP

ลดคัน
ไร้นํ้าหอม

F l e a & Ti ck R e p e l l e n t
S h a m p o o สู ต ร ยู ค า ลิ ป ตั ส แ ล ะ

Item#

Description

SP912A 16 oz.|ÕÕπ´Ï
SP912B Gallon|·°≈≈Õπ

ราคาปลีก/MSRP

Description

สู ต รชาเขี ย ว ™Ë « ¬≈¥°“√À≈ÿ ¥ √Ë « ß¢Õß‡สÈ π ¢π
°√–µÿ È π °“√ßÕ° ·≈–∫”√ÿ ß ¢π„ÀÈ · ¢Á ß ·√ß¢÷ È π
‰¡Ë·ÀÈß‡ส’¬ßË“¬ กลิ่นชาเขียวหอมหวาน มีให้เลือก
แชมพูและครีมนวด

ราคาปลีก/MSRP

Wild Cherry Scented | กลิ่นเชอร์รี่ป่า
SP921 16 oz.|ÕÕπ´Ï
fl450
SP921B Gallon|·°≈≈Õπ
fl2,800
Hypo-Allergenic Unscented | ไร้นํ้าหอม
SP928A 16 oz.|ÕÕπ´Ï
fl450

Item#

Description

ราคาปลีก/MSRP

SP926A Shampoo 16oz.|ÕÕπ´Ï fl450
SP927A Conditioner 16oz.|ÕÕπ´Ï fl450
อ่อนใส
เข้าตาไม่แสบ

Itch Relief Shampoo

สู ต รที ท รี แ ละว่ า นหางจระเข้ รั ก ษาโรคผิ ว หนั ง
ชนิ ด ตุ่ ม หนองผื่ น คั น ส°— ¥ ®“°µâ π ™“·≈–«à “ π
À“ß®√ะ‡¢â ™à « ¬≈¥Õ“°“√§— π ‡π◊ Ë à Õ ß®“°‡™◊ È Õ √“
‡™◊ÈÕ·∫§¡’‡√’¬ °≈‘ËπÀÕ¡∑’∑√’ÕÕ¬≈Ï

Tearless Shampoo

SP913A 16 oz.|ÕÕπ´Ï
SP913B Gallon|·°≈≈Õπ

Item#

Item#

Description

ราคาปลีก/MSRP

fl450
fl2,800

สูตรลูกสุนขั เข้าตาไม่แสบ ·™¡æŸสµŸ √ÕàÕπ„สæ‘‡»…
ส”À√—∫≈Ÿ°สÿπ¢— ‚¥¬‡©æ“– ‰¡à√–§“¬‡§◊Õß‡¡◊ÕË ‡¢â“µ“
™à«¬„Àâ¢πส«¬πÿà¡‡ªìπ‡ß“ß“¡ °≈‘Ëπ‡™Õ√å√’ËªÉ“
Description

SP922A 16 oz.|ÕÕπ´Ï

ราคาปลีก/MSRP

fl450

Oatmeal Conditioner supports new
hair growth. Deep conditioning
leaves a shiny, soft, healthy coat.
Relieves dry and itchy skin. HypoAllergenic. 16oz ครมนวดขนสูตร
สุนัขแพ้ง่าย ผสมโอ๊ทมีลลดอาการคัน
ผิวแห้งเป็นขุย บำารุงขนเข้มข้น ช่วยให้
ขนสวยเป็นเงางามด้วยโปรตีนจากข้าว
โอ๊ต 16 ออนซ์

Oatmeal Shampoo supports new
hair growth and leaves a shiny,
soft, healthy coat. Relieves dry
and itchy skin. Hypo-Allergenic.
16oz แชมพูสูตรสุนัขแพ้ง่าย ผสม โอ๊ท
มีลลดอาการคันผิวแห้งเป็นขุย ช่วย
ให้ขนข้นใหม่รวดเร็ว สวยงาม โปรตีน
จากข้าวโอ๊ตช่วยบำารุงขน ให้นุ่ม สวย
16 ออนซ์

Item# Description ราคาปลีก/MSRP
SP833 16 oz | ออนซ์
฿375

Item# Description ราคาปลีก/MSRP
SP832 16 oz | ออนซ์
฿335

Tearless shampoo for cats and kittens
with lanolin and protein. 12oz แชมพู
สำ า หรั บ แมวและลู ก แมวอ่ อ นใสพิ เ ศษเข้ า ตาไม่
แสบ ผสมโปรตีนและลาโนลินช่วยให้ขนเงางาม
และไม่ระคายเคืองผิวหนัง 12 ออนซ์

Item# Description
ราคาปลีก/MSRP
SP839 12 oz | ออนซ์
฿250

Reduces Odor Shampoo. Deep
cleans, shines, and freshens with
papaya and oatmeal scent. Keeps
odors away for longer. 16oz แชมพู
ดับกลิ่นตัว ทำาความสะอาดลำ้าลึก ขจัด
กลิ่นตัวหมดจด ป้องกันการกลับมา
ของกลิ่นตัวได้นานยิ่งข้น บำารุงขน และ
มีกลิ่นหอมมะละกอและ โอ๊ทมีล

De-Shedding Shampoo. Honey
vanilla scented fomula. Nourishes,
hydrates, & protects. Strengthens
coat with omega 3 to reduce
shedding. 16oz แชมพูกำาจัดขนร่วงและ
ลดขนร่วง ช่วยบำารุงขนให้แข็งแรง ร่วง
น้อย ป้องกันการหลุดร่วงและให้ความชุ่ม
ช้นด้วยกรดไขมันบำารุงขนโอเมก้า 3 กลิ่น
วานิลลาและนำ้าผึ้ง

Item# Description ราคาปลีก/MSRP
SP831 16oz | ออนซ์
฿280

Item# Description ราคาปลีก/MSRP
SP834 16oz | ออนซ์ ฿300

Item# Description ราคาปลีก/MSRP
SP835 16oz | 16 ออนซ์ ฿330

Tangles and Mats Shampoo.
With aloe vera that strengthens
and detangles the coat, leaving
it easy to brush or comb 16 oz
แชมพูสำาหรับขนพันกัน
ผสมว่าน
หางจรเข้ ช่วยให้ขนลื่น นุ่มสลวย เงา
งาม สางสังกะตังง่าย หวง่ายและขนไม่
ขาด ป้องกันขนกลับมาพันกันได้ดี 16
ออนซ์

2-in-1 Shampoo & Conditioner.
Protein enriched formula helps
detangle knots and mats. Calming
water scented. 16 oz. แชมพทู
อินวันผสมครมนวด มีโปรตีนบำารุงขน
ที่ช่วยบำารุงและป้องกันขนพันกัน กลิ่น
หอมเย็นคาล์มมิ่งวอเทอร์ ขนาด 16
ออนซ์

Bright White Shampoo. formulated
with clarifying pearlescent
brighteners and whiteners to
safely remove discoloration and
enhance your dog's fading coat to
its natural shine. แชมพูไบรท์ไวท์
สู ต รสำ า หรั บ สุ นั ข ขนขาวและขนสี อ่ อ น
ช่วยฟอกสีที่เปรอะเปื้อนออกและปรับ
เม็ดสีให้สว่างโดยไม่เป็นอันตราย

Item# Description ราคาปลีก/MSRP
SP836A 16oz | ออนซ์
฿280

Item# Description ราคาปลีก/MSRP
SP838 16oz | ออนซ์
฿300

Item# Description ราคาปลีก/MSRP
SP837 16oz | ออนซ์
฿280

Gentle Tearless shampoo with
Keratin and Lanolin. Conditions,
protects and softens. Great for
puppies and sensitive dogs. 16oz
แชมพูสูตรอ่อนโยนเข้าตาไม่แสบ ผสม
ลาโนลินและเคราติน บำารุงขน ปกป้อง
และช่วยให้นุ่มสลวย เหมาะกับลูกสุนัข
และสุนัขแพ้ง่าย

แชมพูแห้ง ไม่ต้องล้างออก
Gentle
4With Keratin
& Lanolin

4For puppies

and sensitive
dogs

4Soft Breeze
Scent

Gentle No-Rinse Shampoo with
Keratin and Lanolin. Conditions,
protects and softens. Great for
puppies and sensitive dogs. แชมพู
แห้งสูตรลูกสุนัข กลิ่นหอม ไม่ต้องล้างออก
ผสมลาโนลินและเคราติน บํารุงขน เหมาะ
กับลูกสุนัขและสุนัขแพ้ง่าย

Item# Description ราคาปลีก/MSRP
SP843 7.4 oz | ออนซ์ ฿350

Reduces
Odor

Reduces
Shedding

Tangles
& Mats

4Deep Cleans

4Hydrates &

4Loosens Mats &

4Deodorize

4Strengthen

4Reduces breakage

4Honey &

4Lemon & Mint

& Soothes

and absorbs
oils

4Papaya &

Oatmeal Scent

Reduces Odor Dry Shampoo.
Specially formulated to absorb
oils, leaving your pet with a clean
coat and soothed skin. แชมพูดับกลิ่น
ตัว ทําความสะอาดลํ้าลึก ซับนํ้ามัน ขจัด
กลิ่นตัวหมดจด มีกลิ่นหอมมะละกอและ
โอ๊ทมีล ไม่ต้องล้างออก

Item# Description ราคาปลีก/MSRP
SP842 7.4 oz | ออนซ์
฿350

Moisturizes
coats

Vanilla Scent

Reduces Shedding Dry Shampoo.
Hydrates and moisturizes
instantly, with a Honey Vanilla
scent แชมพูกําจัดขนร่วงและลดขนร่วง
ช่วยบํารุงขนให้แข็งแรง ร่วงน้อย ให้ความ
ชุ่มชื้นด้วยกรดไขมันบํารุงขนโอเมก้า 3
กลิ่นวานิลลาและนํ้าผึ้ง ไม่ต้องล้างออก
Item# Description ราคาปลีก/MSRP
SP844 7.4 oz | ออนซ์ ฿350

Detangles

when brushing
Scent

Tangles & Mats Detangler. Leave-in, dry
spray quickly loosens mats, making it an
easier and gentler way to groom your
pet’s coat. สเปรย์สําหรับสางขนพันกัน ช่วยให้
ขนลื่น นุ่มสลวย เงางาม สางสังกะตังง่าย หวีง่าย
และขนไม่ขาด ป้องกันขนกลับมาพันกันได้ดี กลิ่น
เลม่อนมินท์ ไม่ต้องล้างออก

Item# Description
ราคาปลีก/MSRP
SP841 7.4 oz | ออนซ์
฿350

Crystal Eye. Removes tear and other stains fur. Safe to
use on dogs and cats. ครสตัล อาย นำ้ายาเช็ดคราบนำ้าตาและ
คราบอื่นๆ ออกจากขน ใช้ ได้ทั้งกับแมวและสุนัข สามารถใช้เช็ด
บรเวณร่องของผิวหนังที่ย่นของสุนัข ฯลฯ เพื่อป้องกันกลิ่นและ
การอักเสบได้
Item#
Description
YK841A 4 oz/ออนซ์

Ear Wash
Anti-itch ear cleaner. Removes odor & ear wax. เอียร์วอช นำ้า
ยาเช็ดหู ช่วยลดอาการคันในช่องหู ดับกลิน่ และ กำาจัดคราบไขทีท่ าำ ให้เกิด
กลิ่น ใช้ได้ทั้งสุนัขและแมว
Item#
Description
YK842A 4 oz/ออนซ์

ราคาปลีก/MSRP
฿260

ราคาปลีก/MSRP
฿340

Magic Coat Soft 'n Sillky leave-in conditioner 12oz สเปรย์
บำารุงขน ซอฟท์ แอนด์ ซลกี้ ช่วยให้ขนนุ่มเป็นเงางาม ลดผิวแห้ว
เป็นขุย ไม่มันเยิ้ม ใช้ก่อนแปรงขนช่วยให้ขนไม่ขาดง่ายเมื่อแปรง
และสางได้ง่าย ไม่ต้องล้างออก

Magic Coat Good-Bye Tangles. Formulated to aid in removing
tangles, snarls and matted hair quickly and easily without
discomfort to dogs. It will leave pet’s coat soft, lustrous and
easy to manage. 12 oz สเปรย์สางขนพันกัน ช่วยให้แก้สังกะตังได้ง่าย
โดยที่ขนขาดน้อยที่สุดและสุนัขไม่เจ็บ ทั้งยังบำารุงขนให้นุ่ม เงา จัดทรงง่าย

Item#
GM862

Item#

Description
12 oz

Love Glove with Tender Tips.
Removes dead hair and eliminating
mats and tangles. ถุงมือ เลิฟโกลฟ
พร้ อ มหมุ ด หุ้ ม ปลายที่ อ่ อ นโยนต่ อ
ผิวหนัง ช่วยให้ขนที่ตายแล้วหลุดออก
แก้ขนพันกัน
และยังนำาขนที่ติดตาม
เฟอร์นิเจอร์ออกได้อีกด้วย
Item# Description ราคาปลีก/MSRP
GM826 Glove
฿680

ราคาปลีก/MSRP
฿350

Mat Removing
Comb
มีดสางสังกะตัง
Item#
GM825
GM952
GM951A
GM951B
GM482
GM961

Description

GM863 12 oz/ออนซ์

Gentle Slicker
สลิคเกอร์ขน
อ่อน สำาหรับ
ลูกสุนัข

ราคาปลีก/MSRP

฿295

Wire Slicker - great
for removing tangles.
สลิคเกอร์มาตรฐาน

Description
Mat Remover | มีดสางสังกะตัง
Gentle Slicker Mini | สลิคเกอร์ขนอ่อน ขนาด มินิ
Slicker Small | สลิคเกอร์ ขนาดเล็ก
Slicker Medium | สลิคเกอร์ ขนาดกลาง
Flexihead Slicker | สลิคเกอร์หัวอ่อน
Rotating Pin Comb | หวเข็มหมุนได้

ราคาปลีก/MSRP
฿350
฿280
฿350
฿400
฿550
฿480

Flexihead
Slicker
แปรงเก็บขนร่วง
หัวอ่อน โค้งตาม
ตัวสุนัข

Rotating Pin
Comb
หวเข็มหมุนได้

Perfect Paws™ Dog nail trimmer. Cordless with 2 different filing grits and
variable speed control. Includes safeguard cover with nail guard safety
holes. Batteries included. เพอร์เฟค พอวส์ ตะไบเล็บไฟฟ้าไร้สาย ใส่ถ่าน ใช้แทน
การตัดเล็บเพื่อลดการผิดพลาด หรือใช้ตะไบหลังการตัดเล็บไม่ให้เล็บคม ข่วนคุณและ
เฟอร์นเิ จอร์เลือกความเร็วได้หลายสปีด มีกระดาษทราย 2 ความหยาบให้เลือกใช้สาำ หรับ
เล็บแข็งมากและเล็บปกติ เสียงเบา จับสบายมือ พร้อมฝาพลาสติกเพิ่มความปลอดภัย
มีช่องสำาหรับสอดเล็บหลายขนาด ฟร! ถ่านและกระดาษทรายสำารอง

JW PET Deshedding Tool. Removes loose fur and debris in minutes to reduce
shedding and promote a healthy, shinny coat. Stainless steel blades and
soft rubber handle, non-slip grip. ดีเชดดิ้งทูล แปรงกำาจัดขนร่วงที่เก็บขนที่ผลัด
แล้วออกจากตัวสุนขั และแมวได้รวดเร็ว ปรมาณมาก ช่วยลดขนร่วงติดตามเฟอร์นเิ จอร์
และเสื้อผ้า ซ่ทำาจากสเตนเลสแท้ ทนทาน ด้ามจับนุ่มไม่ลื่นมือ

Item#
GM260

Item#
GM390

Description
Perfect Paws | ตะไบไฟฟ้า

ราคาปลีก/MSRP
฿695

Description
Deshedding Tool | แปรงรูดขนร่วง

ราคาปลีก/MSRP
฿570

Slicker Brush
แปรงสลิคเกอร์

Bristle Brush
แปรงขนหมูเทียม

Fine&Coarse
Combs
หวีซี่ถี่และห่าง

Cat Brush
แปรงสำาหรับแมว
5

Pin&Bristle
Combo
แปรงหมุด
+ขนหมูเทียม

7

3

4

2

Pin Brush
แปรงหมุด

Shedding
Blades
วงรูดขน
ร่วง

Rubber
10 Brush
แปรงยาง

6

11

1

8

Double-Row
Flea Comb
หวีสางหมัด
ฟันคู่
9

13

Pet Hair
Roller 60
sheets
กระดาษกาว
เก็บขนร่วง 60
แผ่น

Shedding
Comb
Long Hair
หวีรูดขน
ร่วงสำาหรับ
ขนยาว

Safari grooming tools. Durable, professional groomer
grade tools for dogs and cats. อุปกรณ์กรูมมิ่ง ซาฟารี ผลิตภัณฑ์

คุณภาพสูง มีความทนทานสูง ออกแบบให้มีนํ้าหนักเบา ใช้ได้นานไม่เมื่อย
มือ เกรดช่างกรูมมิ่งและโรงเรียนสอนตัดขนนิยมใช้ในสหรัฐอเมริกา
Item#

GM422A
GM422C
GM423A
GM423B
GM424A
GM424C
GM429

Description
1
1
2
2
3
3
4

12

ราคาปลีก/MSRP

Pin Brush S | ·ª√ßÀ¡ÿ¥ ‡≈Á°
Pin Brush L | ·ª√ßÀ¡ÿ¥ „À≠Ë
Pin+Bristle M|แปรง 2 ด้าน °≈“ß
Pin+Bristle L |แปรง 2 ด้าน „À≠Ë
Bristle Brush S |·ª√ß¢πÀ¡Ÿ‡∑’¬¡ ‡≈Á°
Bristle Brush L |·ª√ß¢πÀ¡Ÿ‡∑’¬¡ „À≠Ë
Cat Brush | ·ª√ßสําÀ√—∫·¡«

fl295
fl370
fl410
fl445
fl270
fl310
fl335

Item#

GM411A
GM411B
GM411C
GM432
GM431
FT022
GM433
GM450
GM436
GM437
YK902

1

Description
5
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ราคาปลีก/MSRP

Soft Slicker S | ส≈‘§‡°Õ√Ï ‡≈Á°
Soft Slicker M | ส≈‘§‡°Õ√Ï °≈“ß
Soft Slicker L | ส≈‘§‡°Õ√Ï „À≠Ë
4.5" Fine Comb | À«’´’Ë∂’Ë 4.5 π‘È«
7.25" Coarse Comb | À«’´’ËÀË“ß
Flea Comb | หวีจับหมัด
Shedding Comb | หวีรูดขนร่วง
Rubber Curry Brush | ·ª√ß¬“ß
Cat Shedding Blade | «ß√Ÿ¥¢π·¡«
Dog Shedding Blade | «ß√Ÿ¥¢πสุπ—¢
Roller 60/pk | กระดาษกาว 60 แผ่น

fl300
fl335
fl390
fl345
fl350
fl200
fl370
fl225
fl345
fl395
fl100

5

3
4
5
4

2

3
2

1

6

Li'l Pal grooming tools. Small and lightweight grooming tools made
especially for small pets. Extra gentle and small enough for travel.
Safari Nail Trimming Tools. Made from stainless-steel for
maximum durability. อุปกรณ์ตัดเล็บแมวและสุนัขเกรดช่างกรูมมิ่งและ

สัตวแพทย์ ทนทาน ใบมีดทําจากเสตนเลส คมนาน ตัดได้เรียบและไม่เลี่ยงต่อการ
แตกของเล็บ ด้ามจับอข็งแรง จับอยู่มือ
Item#

GM454
GM453
GM455A
GM455B
GM452

Description
1
2
3
4
5

Nail Trimmer | °‘‚¬µ‘π
Small Clipper | °√√‰°√µ—¥‡≈Á∫‡≈Á°
Medium Clipper | °√√‰°√µ—¥‡≈Á∫°≈“ß
Large Clipper | °√√‰°√µ—¥‡≈Á∫„À≠Ë
Nail Filer |µ–‰∫

ราคาปลีก/MSRP

fl300
fl255
fl395
fl520
fl210

อุปกรณ์กรูมมิ่ง ลิทเทิ่ลพาล ผลิตเพื่อสุนัขพันธุ์เล็ก ลูกสุนัข แมว หรือลูกแมวโดยเฉพาะ ขนาดเล็ก นํ้า
หนักเบา พกพาสะดวก หวีและแปรงปลายมนเพื่อป้องการการระคายเคือง ด้ามจับเป็นยางไม่ลื่นมือ มี
ให้เลือกคือแปรงขนหมูเทียมช่วยให้ขนเงาเรียบสวย แปรงสลิคเกอร์มตี มุ่ ทีป่ ลายไม่เจ็บเมือ่ หวี หวีรดู ขน
ร่วง หวีสองด้านสองความถี่ใช้สางและแก้ขนพันกัน กรรไกรตัดเล็บ และตะไบเล็บ
Item#

GM681
GM682
GM683
GM684
GM685
GM686

Description
1
2
3
4
5
6

Double Sided Comb | ÀวีสÕß¥È“π
Shedding Comb | À«’√Ÿ¥¢π√Ë«ß
Slicker Brush | ·ª√ßส≈‘§‡°Õ√Ï
Bristle Brush | ·ª√ß¢πÀ¡Ÿ‡∑’¬¡
Nail File | µ–‰∫‡≈Á∫
Nail Trimmer | °√√‰°√µ—¥‡≈Á∫

ราคาปลีก/MSRP

fl230
fl200
fl235
fl200
fl160
fl230

NEW!
Self-Cleaning Slicker
เก็บขนออกจากแปรง
ด้วยการกดปุ่ม

A

D

C

B

E

R

NEW!
Rotating Pins
เข็มหมุนได้ ไม่เจ็บ

I
M
G

F

H

Tools for Dogs

Item#
GM327
GM325
GM326
GM328

GRIPSOFT grooming tools for dogs & Cats. Beautifully crafted tools with rubber,
non-slip handle designed by groomers and hand surgeon for the most comfortable
grooming experience. กริพซอฟท์ อุปกรณ์แปรงขนเกรดพรีเมี่ยม ที่ทำ�จ�กวัสดุนำ้�

หนักเบ�แต่ทนท�นเป็นพิเศษ ใช้ได้ย�วน�นหล�ยปี ไม่เสียหรือหักง่�ย ดีไซน์สวยทันสมัย
ออกแบบโดยช่�งกรูมมิง่ และแพทย์ผเู้ ชีย่ วช�ญสรีระของมือมนุษย์ มุง่ เน้นทีค่ ว�มสบ�ย
ในก�รจับ ด้�มเสริมย�งจับอยูม่ อื ไม่ลนื่ รักษ�ข้อมือของคุณไม่ให้ปวดเมือ่ แปรงน�นๆ
Item#
GM381A
GM381B
GM382A
GM382B
GM383
GM385
GM380A
GM380B
GM384
GM387
GM391
GM390
GM393

A
A
B
B
C
D
E
E
F
G
H
I
R

Description
Small Slicker Brush | สลิคเกอร์ เล็ก
Slicker Brush | สลิคเกอร์ มาตรฐาน
Small Pin Brush | แปรงหมุด เล็ก
Pin Brush | แปรงหมุด มาตรฐาน
Bristle Brush | แปรงขนหมูเทียม
Rubber Brush | แปรงยาง
Self-Cleaning Slicker Small | สลิคเกอร์+ปุ่มกด เล็ก
Self-Cleaning Slicker Large | สลิคเกอร์+ปุ่มกด ใหญ่
Medium Comb | หวีขนาดกลาง
Flea Comb | หวีจับหมัด
Rotating Comfort Comb | หวีเข็มหมุนได้
Deshedding Tool | หวีรูดขนร่วง
Deshedding Tool | หวีรูดขนร่วง

ราคาปลีก/MSRP
฿280
฿310
฿220
฿230
฿260
฿280
฿450
฿490
฿190
฿200
฿240
฿570
฿205

Item#
GM372B
GM372A
GM371
GM373A
GM373B

N
O
P
Q
Q

O

P

N
O
P

Description
Cat Comb | หวีสำาหรับแมว
Slicker Brush | แปรงสลิคเกอร์แมว
Cat Brush | แปรงแมว
Cat Nail Clipper | กรรกไกรตัดเล็บแมว

ราคาปลีก/MSRP
฿200
฿270
฿200
฿180

Cat | แมว

Comforable grooming glove for dogs and cats. Can be used during baths, on
pet to remove dead hair and massage the skin, or on furniture and clothing
to remove lint and pet hair. ถุงมือ ทรี-อิน-วัน สำ�หรับแมวและสุนัข ทำ�จ�กวัสดุ
แห้งง่�ยมีต�ข่�ยระบ�ยนำ้� ใช้อ�บนำ้�ได้ หรือใช้รูดขนร่วงออกจ�กตัวสัตว์ และ นวด
ผิวหนังไปในเวล�เดียวกัน ด้�นเรียบใช้รดู ขนทีต่ ดิ ต�มเสือ้ ผ้�และเฟอร์นเิ จอร์ได้ดเี ยีย่ ม

Q

Description
ราคาปลีก/MSRP
Medium Nail Clipper | กรรไกรตัดเล็บ กลาง
฿240
Small Nail Clipper | กรรไกรตัดเล็บ เล็ก
฿180
Nail Trimmer | กรรไกรตัดเล็บ กิโยติน
฿190
Medium Deluxe Clipper | กรรไกรตัดเล็บ ดีลักซ์ กลาง
฿290
Large Deluxe Clipper | กรรไกรตัดเล็บ ดีลักซ์ ใหญ่
฿360

M

L

Dog | สุนัข

Item#
GM306DOG
GM306CAT

N

K

J

Description
Dog | สุนัข
Cat | แมว

ราคาปลีก/MSRP
฿340
฿340

NEW!

Pet Hair Collector
ด้ามรูดขน

JW Pet Hair collector. Removes pet hair from furniture, car seats, clothing and more. ลูกกลิง้ สำาหรับเก็บขนสัตว์เลีย้ งออกจากเสือ้ ผ้า เฟอร์นเิ จอร์
เบาะรถยนต์ ฯลฯ สามารถนำากลับมาใช้ได้ ใหม่ซำ้าแล้วซำ้าเล่า
Item#
GM304

Description
Collector | ด้ามรูดขน

ราคาปลีก/MSRP
฿295

DURABLE NYLON COLLARS & LEADS

MADE IN USA!
ไนล่อน 2 ชั้น
แข็งแรงพิเศษ

NYLON COLLARS

A SINGLE-PLY

BELT BUCKLE

B DOUBLE-PLY

BELT BUCKLE

ปลอกคอหัวเข็มขัด แข็งแรง
เหมาะกับสุนัขขนาดใหญ่ แรง
กระชากมาก ไนล่อนสองชั้น

ปลอกคอหัวเข็มขัด แข็งแรง
เหมาะกับสุนัขที่โตแล้ว แรง
กระชากมาก ไนล่อนชั้นเดียว

A

B

SINGLE-PLY COLLARS | ปลอกคอหัวเข็มขัด ชั้นเดียว
Item#
CO060A
CO061A
CO061B
CO062A
CO063Z
CO063A

Description
3/8"W x 12"L (นิ้ว)
5/8"W x 14"L (นิ้ว)
5/8"W x 16"L (นิ้ว)
3/4"W x 18"L (นิ้ว)
1"W x 20"L (นิ้ว)
1"W x 22"L (นิ้ว)

COLORS | สี
g g g g
g g g g
g g g g
g g g g
g g g g
g g g g

DOUBLE-PLY COLLARS | ปลอกคอหัวเข็มขัด สองชั้น
Item#
Description
CO065AA 1"W x 24"L (นิ้ว)
CO065A 1"W x 26"L (นิ้ว)

COLORS | สี
g g
g g

ราคาปลีก/MSRP
฿130
฿150
฿150
฿165
฿250
฿250

C ADJUSTABLE

TUFF COLLAR

ปลอกคอหัวคลิบพลาสติก ปรับขนาด
ได้มาก เหมาะกับลูกสุนัขกําลังโตและ
สุนัขที่ถอดปลอกคอบ่อย
C

D

ราคาปลีก/MSRP
฿315
฿315

D

No! Slip

ปลอกคอโนสลิบ ออกแบบสําหรับ
ป้องกันสุนัขถอยหลังถอดปลอกคอ
หลุดขณะจูง

ADJUSTABLE TUFF | ปลอกคอหัวคลิบ ปรับขนาดได้มาก

Item#
CO110A
CO110B
CO110C
CO110D

Description
3/8"W x 8-12"L (π‘È«)
5/8"W x 10-14"L (π‘È«)
3/4"W x 14-20"L (π‘È«)
1"W x 18-26"L (π‘È«)

COLORS | สี

Item#
CO066A
CO066B
CO066C
CO066D

Description
3/8"W x 8-10"L (π‘È«)
5/8"W x 10-14"L (π‘È«)
3/4"W x 14-20"L (π‘È«)
1"W x 18-26"L (π‘È«)

COLORS | สี

g g g g
g g g g
g g g g
g g g g

NO SLIP COLLARS | ปลอกคอ โนสลิบ กันสุนัขหลุด
g g
g g
g g
g g

4-FOOT BASIC NYLON LEASH
Description
3/8" | 3/8 π‘È«
5/8" | 5/8 π‘È«
3/4" | 3/4 π‘È«
1" | 1 π‘È«

COLORS | สี
g g g g
g g g g
g g g g
g g g g

ราคาปลีก/MSRP
fl165
fl210
fl235
fl415

Adjustable
Harness. สายรัดอก

ไซส์ไรท์ ทําจากไนล่อนเนื้อ
นุ่ม สวมใส่ง่าย ปรับขนาด
ได้พอดีทุกส่วนด้วยการปรับ
เลื่อนที่หลัง หัวคลิบแข็งแรง
พิ เ ศษกระชากไม่ ห ลุ ด ง่ า ย
สวมใส่ง่าย ปรับขนาดได้มาก
Item#
HN027A
HN027B
HN027C
HN027D

Description
3/8"W x 12-18" (นิ้ว)
5/8"W x 18-24" (นิ้ว)
3/4"W x 24"-30" (นิ้ว)
1"W x 30"-38" (นิ้ว)

COLORS | สี
g g
g g
g g
g g

ราคาปลีก/MSRP
฿335
฿415
฿479
฿599

ราคาปลีก/MSRP
฿235
฿279
฿325
฿429

Adjustable Silicone grip slides
up and down for
perfect control

สายจูงไนล่อนสีเรียบ เนื้อนุ่มคุณภาพสูง ไม่เจ็บมือ เข้าชุดกับปลอกคอ
ไนล่อนทุกรุ่น ความยาว 4 ฟุต มีหลายความกว้างให้เลือก
Item#
LD110A
LD110B
LD110C
LD110D

ราคาปลีก/MSRP
fl179
fl199
fl229
fl279

INSTA GRIP LEASH

สายจูงอินสต้า-กริพ มีมือจับยางซิลิโคนที่เลื่อนขึ้นลงตามต้องการได้เพื่อการจับ
ถนัดมือและไม่เจ็บ มือจับแน่นไม่ขยับเมื่อบีบเพียงเล็กน้อย
Item#
LD029A
LD029B

Description
COLORS | สี
1éx4 Feet | °«â“ß 1 π‘È« ¬“« 4 øÿµ
g g
1éx6 Feet | °«â“ß 1 π‘È« ¬“« 6 øÿµ
g g

ราคาปลีก/MSRP
fl515
fl615

4-FOOT DOUBLE HANDLE
TRAFFIC LEAD

สายจูงสองมือจับ เพื่อการควบคุมสุนัขให้รวดเร็วใน
กรณีจําเป็นโดยไม่เสียเวลาพันสายจูงกับมือ 4 ฟุต
Item# COLORS | สี
LD031 g g

ราคาปลีก/MSRP
fl515

Adjustable
24"-36"
2-DOG ADJUSTABLE COUPLER
สายจูงคู่ สําหรับจูงสุนัขสองตัวพร้อมกันเพื่อไม่ให้
สุนัขวนไปมาจนสายพันกัน สะดวก ประหยัดแรงและ
ประหยัดสายจูง ปรับได้ 24-36 นิ้ว
Item# COLORS | สี
CL031 g g

ราคาปลีก/MSRP
fl380

(3)
Twisted
Lead 6ft
Full, top
grain
leather
with brass
hardware

Latigo Leather
Collars & Leads

(2) Show Lead 6ft
(chrome snap)

COLLARS | ปลอกคอ
Item#

Description

ราคาปลีก/MSRP

CO086A 5/8 π‘È« x 16 π‘È«
CO086B 3/4 π‘È« x 18 π‘È«
ปลอกคอหนังแท้ลาติโก้ ใช้หนังวัว CO086C 3/4 π‘È« x 20 π‘È«
คัดพิเศษที่หรูหรามีระดับ ปลอกคอ CO086D 1 π‘È« x 22 π‘È«
ม้วนกลมไม่ระคายเคืองคอและไม่ทํา CO086E 1 π‘È« x 24 π‘È«
ให้ขนพันกันในสุนัขขนยาว อุปกรณ์ LEADS | ส�ยจูง
LD087 3/4 π‘È« x 4 Feet øÿµ
เสริมทองเหลืองไม่ขึ้นสนิม (ยกเว้น (1)
(2) LD033 1/4 π‘È« x 6ft øÿµ
สายจูงประกวด LD033)
(3) LD086 3/4 π‘È« x 6 ft øÿµ

fl620
fl690
fl690
fl860
fl860

fl900
fl530
fl1,350

Rounded Collars will not
mat hair or irritate skin.

(1) Lead 4ft

Light
wegiht

GRW
SOR

(3)Braided Poly
tieout.

Remington Rope Lead.

สายจูงเส้นกลมทําจากเชือกแข็งแรงแต่นุ่มมือ ไม่ทําให้เจ็บหรือบาดมือเวลา
สุนัขกระชาก มีสองสีให้เลือกดังภาพ (กรุณาระบุเมื่อสั่งซื้อ)
Item#

LD053GRW

Description

6' | 6 ฟุต

Super
Strength

ราคาปลีก/MSRP

(4)Cable
tieout.

fl585

Chew
Resistance

Super soft choke collars for gentler handling and training.
Round Nylon Choke Collars.

ปลอกคอไนล่อนเส้นกลม สําหรับฝึก เพิ่มความนุ่มนวลให้กับการตักเตือนที่ไม่เห
มือนโซ่ นุ่ม และไม่ดึงขนในสุนัขขนยาว
Item#

CO026D
CO026E
CO026F
CO026G

Description

3/8" x 16"(π‘È«)
3/8" x 18"(π‘È«)
3/8" x 20"(π‘È«)
3/8" x 22"(π‘È«)

ราคาปลีก/MSRP

fl140
fl140
fl140
fl140

(1)For
sandy
soil
(5)WeatherResistance
tieout

(2)For
normal
soil

TITAN Tieouts and stakes.

อุปกรณ์ล่ามสุนัขชนิดปักดิน ช่วยให้โซ่ล่ามหมุนได้ 360 องศาโดยไม่พันกัน และ
อุปกรณ์ล่ามอายุยืนยาวขึ้น มีโซ่ล่ามให้เลือก 3 ชนิด คือ (3)ชนิดเชือกถักนํ้าหนัก
เบา (4)ชนิดเคเบิ้ล สําหรับสุนัขแรงดึงมาก (5) ชนิดโซ่ทนทานต่อดินฟ้าอากาศ
Item#

TO023
TO024
TO021A
TO021B
TO022A
TO022B
TO025A
TO025B
TO025C

Description

(1) 20" Dome Stake | เสาปัก™π‘¥‚¥¡ (ดินปกติ) 20 π‘È«
(2) 17" Spiral Stake | เสาปัก™π‘¥‡°≈’¬« (ดินทราย) 17 π‘È«
(3) Poly Tieout 5/32" x 10 feet | เชือกล่าม รุ่นบาง 10 øÿµ
(3) Poly Tieout 3/8"x 10 feet | เชือกล่าม รุ่นหนา 10 øÿµ
(4) Cable Tieout Medium | สายเคเบิ้ล 10 øÿµ สπ—¢°≈“ß
(4) Cable Tieout Heavy | สายเคเบิ้ล 10 øÿµ สÿπ—¢„À≠à
(5) Chain Tieout 2mm x 10' | โซ่ล่าม 2 ¡¡. x 10 øÿµ
(5) Chain Tieout 2.5 mm x 10' | โซ่ล่าม 2.5 ¡¡. x 10 øÿµ
(5) Chain Tieout 2.5 mm x 15 | โซ่ล่าม 2.5 ¡¡. x 15 øÿµ

ราคาปลีก/MSRP

fl405
fl270
fl200
fl395
fl440
fl540
fl145
fl210
fl280

PIN
Ruff Maxx slip leash. Features soft, durable rope with
leather stitch covers. Gentle on your hand and prevents
the dog from backing out of a collar. Available in orange
and black. สายจูงเชือกเนื้อนุ่มจาก รัฟ แมกซ์ ทําจากเชือกแข็งแรงเส้นกลม
ที่ไม่เจ็บมือ หุ้มที่รอยต่อด้วยหนังที่ดูมีระดับ สายจูงออกแบบให้สวมที่คอสุนัขได้
ทันทีโดยไม่ต้องใช้ปลอกคอ ยิ่งสุนัขดึงยิ่งรัด ป้องกันการกระชากหรือการถอย
หลังหลุดจากปลอกคอ มีสีส้มและสีดําให้เลือก
Item#
Description
COLORS | สี
ราคาปลีก/MSRP
LD291ORA 13mm x 72" (นิ้ว)
g
฿590
LD291CAM 13mm x 72" (นิ้ว)
g
฿590

CHE

BLU

Mix & Match collars and leashes. 2-sided leash to match with two stylish
collars. ชุดปลอกคอและสายจูง มิกซ์แอนด์แมทช์ สายจูงกลับด้านได้ให้เข้าคู่กับปลอกคอ

Bling Leather dog collar. This beautifully designed collar features dazzling bling detailing that's sure to turn heads. Available in complementary
color pairings for the consummate. ชุดปลอกคอหนังแท้ประกายเพชร ทําจากหนัง

เนื้อดี ประดับเพชรเทียมรอบเส้น เพิ่มความหรูหราให้กับปลอกคอธรรมดา มีสองสีให้เลือก
Item#
Description
COLORS | สี ราคาปลีก/MSRP
CO591A Collar /ปลอกคอ 3/8" X 12" (นิ้ว) g g
฿489
CO591B Collar /ปลอกคอ 5/8" X 14" (นิ้ว) g g
฿595
CO591C Collar /ปลอกคอ 3/4" X 16" (นิ้ว) g g
฿789
CO591D Collar /ปลอกคอ 3/4" X 18" (นิ้ว) g g
฿889
CO591E Collar /ปลอกคอ 1" X 20" (นิ้ว)
g g
฿1,089
CO591F Collar /ปลอกคอ 1" X 22" (นิ้ว)
g g
฿1,189

High quality orange TPU coated
collar. Prevents odor build-up with
waterproof property. Great for
swimming and bathing. ปลอกคอกัน

Item#
CO291A
CO291B

Description
1" x 14"-22" (นิ้ว)
1" x 20"-28" (นิ้ว)

นํ้าคุณภาพสูง เคลือกด้วยยาง TPU แข็งแรง
ไม่เก็บกลิ่นเหม็น เหมาะสําหรับสุนัขที่ว่ายนํ้า
บ่อยหรือใช้ใส่เวลาอาบนํ้า
ราคาปลีก/MSRP
฿370
฿400

โทนสีเดียวกันที่มีให้เลือกสีละสองแบบ เพื่อเปลี่ยนลายให้ไม่จําเจ
Item#
Description
COLORS | สี ราคาปลีก/MSRP
CO512A Collar /ปลอกคอ 3/8" X 8-12" (นิ้ว) PIN,CHE,BLU
฿120
CO512B Collar /ปลอกคอ 5/8" X 10-16" (นิ้ว) PIN,CHE,BLU
฿170
CO512C Collar /ปลอกคอ 3/4" X 14-20" (นิ้ว) PIN,CHE,BLU
฿180
CO512D Collar /ปลอกคอ 1" X 16-26" (นิ้ว) PIN,CHE,BLU
฿200
LD512
Leash/ สายจูง 1" X 6' (ยาว 6 ฟุต) PIN,CHE,BLU
฿475
PIN

DOT

GRA

BRO

Top Paw Sublimated Collection. ชุดปลอกคอและสายจูง ซับไบลเมทเต็ท สายจูง

กลับด้านได้ สีสันสดใส นํ้าหนักเบา
Item#
Description
COLORS | สี
ราคาปลีก/MSRP
CO510B Collar /ปลอกคอ 3/4" X 14-20" (นิ้ว) PIN/DOT/GRA/BRO ฿130
CO510C Collar /ปลอกคอ 1" X 16-26" (นิ้ว) PIN/DOT/GRA/BRO ฿150
LD516 Leash/ สายจูง 1.25" X 4' (6 ฟุต) PIN/DOT/GRA/BRO ฿200

CA097

Pet Bells. กระพรวนสำาหรับสุนัขและแมว เสียงใสพิเศษ ชุบอย่างดีไม่
ลอกง่ายเช่นกระพรวนทั่วไป มีให้เลือกหลายสีและหลายขนาด

CA095B
CA092B

CA036B

Item#
CA095B
CA092
CA097
CA036B

Description
Color Bell 3/pk|กระพรวนสามสี 3 ลูก
Gold Bell 3/pk | กระพรวนสีทอง 3 ลูก
Frosted Heart 1/pk | หัวใจเพชร 1 ลูก
Silver Bell 3/pk|กระพรวนสีเงิน 3 ลูก

ราคาปลีก/MSRP
฿170
฿170
฿120
฿170

Safety Cat Collars feature breakaway buckles designed
to release when the cat's collar gets caught, allowing the
cat to slip free. ปลอกคอนิรภัยสำาหรับแมว ออกแบบให้ปลอกคอ
สามารถหลุดออกได้เมื่อเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทำาให้แมวที่มักชอบมุด
เข้าที่แคบไม่ติดจนออกไม่ได้
ปลอกคอลายถัก เรืองแสงในเวลากลางคืน

CO571BAN Bandana 8"

fl160

CO571POS Posh 8"

fl160

CO571DEL Delicious 8" fl160

ปลอกคอวิสเกอร์ ซิตี้

CO578RED VELVET 8"-12"

fl160

CO578YEL Reflective 8"-12"

CO578BLU Cupcake 8"-12" fl100

ปลอกคอยาง
ยืดประดับเพชร

ปลอกคอแฟชั่น

CO577TEA
CO577YEL
CO577NK

PLAID TEAL / สีเขียว 8"
YELLOW / สีเหลือง 8"
PINK / สีชมพู 8"

fl85

฿140
฿140
฿140

CO570RED
CO570BLU
CO570BLA

Red Bling / สีแดง 8"
Blue Bling / สีนํ้าเงิน 8"
Black Bling / สดํา 8"

฿150
฿150
฿150

ปลอกคอริบบิ้นลายถัก

CO572ARA PURPLE 8" fl140

CO572POS POSH 8"

fl140

CO572BAN BANDANA 8"

fl140

ปลอกคอแฟชั่นหัวเข็มขัดมียางยืดทดแทนหัวคลิบนิรภัย

Snag-proof elastics
CO105SBP 12"

fl200

CO105CBY 12"

fl200

CO105DSL 12"

fl200

CO105SBB 12"

fl200
Diamond Buckle.

ปลอกคอแฟชั่นหัวเซฟตี้ประดับเพชรเม็ดใหญ่ สายประกายเพชร

CO112BLU Blue 8"-12"

fl240

CO112RED Red 8"-12"

fl240

CO112GLD Silver 8"-12"

fl240

CO112PNK Silver 8"-12"

fl240

ปลอกคอหัวเซฟตี้ สายทำาจากวัสดุคล้ายหนังกลับ เกาแล้วไม่ติดเล็บแมว

CO111ZPK Pink Zebra 8"-12" fl240

CO111TIG Tiger 8"-12" fl240

CO111LEB Blue Leopard 8"-12" fl240

EASY RIDER CAR HARNESS

Protects you and your dog during car rides.
Secures with exisitng seat belt and doubles as
a regular harness. Fleece padded for comfort.
สายรัดอกสำาหรับเดินทาง อีซี่ไรเดอร์ จับสุนัขให้อยู่กับ
ที่ด้วยการทำางานของเข็มขัดนิรภัยที่มีอยู่แล้ว ใช้ง่าย
รวดเร็ว ใช้เป็นสายรัดอกธรรมดาได้ บุด้านในด้วยขน
แกะเทียมเพิ่มความนุ่มสบายให้สุนัข

Item#
CO022A
CO022B
CO022C
CO022D

Description
ราคาปลีก/MSRP
SML 16-24" Chest (รอบอก)
฿850
MED 20-30" Chest (รอบอก)
฿900
LRG 24-38" Chest (รอบอก)
฿950
XLG 26-43" Chest (รอบอก)
฿1,080

COMFORT SOFT
NYLON HARNESS.
Made of soft, breathable mesh fabric. Easy to adjust. ชุดรัดอก คอมฟอร์ท
ซอฟท์ ทำาจากไนล่อนตาข่ายที่ระบายอากาศ
ได้ดี ไม่ร้อนหรืออึดอัด ปรับขนาดได้มาก ไม่
ทำาให้สุนัขเจ็บขณะจูง ไม่รัดคอ
Item#
HN041ABLU
HN041AORD
HN041BBLU
HN041BRED
HN041CBLU
HN041CRED
HN041DBLU
HN041DRED
HN041EBLU
HN041ERED

Description
XXS 14"-16" (รอบอก - นิ้ว)
XXS 14"-16" (รอบอก - นิ้ว)
XSM 16"-19" (รอบอก - นิ้ว)
XSM 16"-19" (รอบอก - นิ้ว)
SML 19"-23" (รอบอก - นิ้ว)
SML 19"-23" (รอบอก - นิ้ว)
MED 22"-28" (รอบอก - นิ้ว)
MED 22"-28" (รอบอก - นิ้ว)
LRG 28"-36" (รอบอก - นิ้ว)
LRG 28"-36" (รอบอก - นิ้ว)

Front-Connect Padded Dog
Harness. Designed to stop
your dog from pulling while
walking. The front connection
guides your dog by the chest
and redirects its attention
without causing neck strain.
Back connect also available.
สายรัดอกชนิดจูงข้างหน้า ออกแบบเพื่อป้องกันสุนัขไม่ให้กระชากสายจูง สุนัขจะถูก
บังคับให้หันข้างเมื่อกระชากทำาให้เดินไปข้างหน้าไม่ได้ ช่วยดัดนิสัยกระชากโดยไม่เจ็บคอ
มีห่วงเกี่ยวที่หลังให้เลือก แถบรัดอกบุนุ่มสบาย
Item#
HN028A
HN028B
HN028C
HN028D

COLOR | สี
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

ราคาปลีก/MSRP
฿290
฿290
฿395
฿395
฿515
฿515
฿795
฿795
฿990
฿990

POWER WALKER
Retractable Leash featuring
all-web construction and reflective stitching on web for
safety and durability. Comfort
grip handle with easy-to-use
one button stop-and-release
action. สายจูงตลับ ปรับความ
ยาวได้ พาวเวอร์ วอล์คเกอร์ แข็ง
แรงทนทานพิเศษด้วยสายถักแบน
ทั้งเส้น เย็บด้วยด้านสะท้อนแสงาร่ มือจับนุ่ม ใช้การกดเพียงปุ่มเดียวเพื่อบังคับ
Item#
LD120ABLU
LD120ARED
LD120BBLU
LD120BRED
LD120CBLU
LD120CRED

WALK RIGHT!®

Description
COLOR | สี
SML < 14.5 kg | สุนัข < 14.5 กก. g
SML < 14.5 kg | สุนัข < 14.5 กก. g
MED < 29 kg | สุนัข < 29 กก.
g
MED < 29 kg | สุนัข < 29 กก.
g
LRG < 50 kg | สุนัข < 50 กก.
g
LRG < 50 kg | สุนัข < 50 กก.
g

ราคาปลีก/MSRP
฿1,290
฿1,290
฿1,490
฿1,490
฿1,790
฿1,790

Description
SML 16"-24" L (นิ้ว) Chest (รอบอก)
MED 20"-30" L (นิ้ว) Chest (รอบอก)
LRG 26"-38" L (นิ้ว) Chest (รอบอก)
XLG 27"-43" L (นิ้ว) Chest (รอบอก)
SIZE
1
2
3
4
5
6

ราคาปลีก/MSRP
฿1,190
฿1,390
฿1,590
฿1,790

Breed
Dachshund, Maltese, Toy Poodle
Cocker Spaniel, Jack Russell, West
Highland Terrier
Beagle, Corgi, Schnauzer
Dalmation, Pointer, Husky
Retriever, Boxer, Doberman
Mastiff, Great Dane, St. Bernard.

SOFT BASKET
MUZZLE temporarily re-

strains to prevent biting, chewing
and barking. The muzzle features
a flexible silicone basket and soft
padded neoprene-lined straps for
comfort during use. Easily adjusts
for a perfect fit.
ปลอกปากทำาจากยางนุ่มนวลพิเศษ สำาหรับป้องกันสุนัขกัด แทะ หรือเห่า สวมใส่
สบาย ไม่อับหรือร้อนเหมือนชนิดผ้า และไม่แข็งเหมือนตะกร้อหนัง สายไนล่อนบุนุ่ม
เพิ่มความสบายให้สุนัข ปรับได้ง่าย
Item#
CO045A
CO045B
CO045C
CO045D
CO045E
CO045F

Description
#1 ดักซ์ฮุนด์ มัลทีส พูเดิ้ลทอย
#2 ค็อกเกอร์ สปแเนียล แจ๊ครัสเซล เวสตี้
#3 บีเกิ้ล คอร์กี ชเนาเซอร์
#4 ดัลเมเชี่ยน พอยน์เตอร์ ฮัสกี้
#5 รีทรีฟเวอร์ บ๊อกเซอร์ โดเบอร์แมน
#6 มาสตีฟ เกรทเดน เซนต์เบอร์นาร์ด

COMFORT MUZZLE

Adjustable, breathable nylon muzzle
with adjustable velcro straps for a perfect fit. สายรัดปากสวมสบาย ปรับขนาดได้
กระชับกว่าสายรัดปากทั่วไป ไม่ร้อน สุนัขสา
มารถดื่มนำ้าและหายใจไม่ติดขัด
Item# Neck Size/รอบคอ
CO027A 12-18" (M)
CO027B 16-24" (L)

ปลีก/MSRP
฿269
฿325

ราคาปลีก/MSRP
฿480
฿500
฿580
฿650
฿750
฿800

COLLARS & TRAINING

TITAN® CHAIN DOG LEASH with Nylon Handle fea-

WALK 'N TRAIN

head collar eliminates
pulling and lunging the humane way. วอล์ค แอนด์ เทรน สาย
สำาหรับฝึกไม่ให้สุนัขกระชากหรือกระโจนเวลาจูงเดินเล่น ทุกครั้งที่สุนัข
กระชากใบหน้าจะถูกรั้งให้หันมาด้านข้างจึงไม่สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้
เป็นการป้องกันและฝึกให้สุนัขรู้จักเดินในสายจูงโดยไม่ดึงที่ปลอดภัยและไม่
ทรมานสุนัข ช่วยให้คุณเหนื่อยน้อยลงและอยากพาสุนัขไปเดินเล่นบ่อยขึ้น
Item#

ZU101A
ZU101B
ZU101C

Description

SIZE

Small | ขนาดเล็ก
8"-12" (นิ้ว)
Medium | ขนาดกลาง 14"-19" (นิ้ว)
Large | ขนาดใหญ่
15"-20" (นิว้ )

ราคาปลีก/MSRP

tures 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 ทนทาน ใช้
ฝึกได้ด้วยการกระตุกให้มีเสียงดังเวลาต้องการตักเตือน และป้องกันการกัดแทะ โซ่ทุกข้อเชื่อมติดกัน
อย่างแน่นหนาไม่ง้างหรือขาดเมื่อกระชาก เคลือบโครเมี่ยมอย่างดีไม่ขึ้นสนิมหรือซีดจาง
Item#
LD051A
LD051B

Description
Heavy 3 mm x 4' | 3 มม. ยาว 4 ฟุต
Extra Heavy 4 mm x 4' | 4 มม. ยาว 4 ฟุต

fl700
fl700
fl770

MIGHTY LINK
CHOKE CHAINS.

THE SHAKE &
BREAK™ by Brandon

Smooth, durable, chrome-plated steel.
Rust resistant. Trainers' favorite for smooth
operation and safety.
โซ่สำ�หรับฝึกสุนัข ไมตี้ ลิ้งค์ ผลิตจ�กเหล็กเนื้อ
ดีชุบโครเมี่ยมไม่ขึ้นสนิม แข็งแรงพิเศษไม่ข�ด
ง่�ย ข้อลื่นและไม่คม ไม่ติดขัดเมื่อปล่อย เป็นที่
ชื่นชอบของครูฝึกสุนัขมือโปรที่ต้องก�รคว�ม
ลื่นและปลอดภัย

McMillan is an easy, effective, and
safe training tool. When you shake
the bottle the noise breaks the dog's
focus on the unwanted behavior such
as jumping 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. เชคแอนด์เบรค™ อุปกรณ์
ฝึกจากครูฝึกชื่อดัง แบรนดอน แมคมิล
ลัน ใช้สำาหรับแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของสุนัขด้วยการเขย่าให้มีเสียงดัง
เมื่อสุนัขทำาผิด เป็นการดึงความสนใจให้สุนัขหยุดทำาสิ่งนั้นแล้วหันมาหาเจ้าของ
เพื่อให้คุณตักเตือน เหมาะกับการแก้ไขนิสัยชอบกระโจนใส่คน เห่าพรำ่าเหรื่อ ขึ้น
โซฟา ฯลฯ มีสองด้านที่ส่งเสียงต่างกันเมื่อเขย่า
Item#
TR811

Description
Shake & Break | เชคแอนด์เบรค

ราคาปลีก/MSRP
฿620
฿695

Item#
CO508A
CO508B
CO508C
CO508D

Description
2.5 mm (มม.)
3 mm (มม.)
4 mm (มม.)
4 mm (มม.)

18" (นิ้ว)
20" (นิ้ว)
24" (นิ้ว)
26" (นิ้ว)

ราคาปลีก/MSRP
฿125
฿150
฿220
฿230

ราคาปลีก/MSRP
฿580

MULTI-FUNCTION TREAT BAG offers three pockets

TRAINING WHISTLE & CLICKER
นกหวีดอัลตร้าโซนิคและคลิกเกอร์สำาหรับฝึกสุนัข
Item#
TR093
TR091

Description
Silent Whistle | นกหวีด
Clicker | คลิกเกอร์

ราคาปลีก/MSRP
฿200
฿195

for storing essentials during training. The treat bag is self-closing and allows for
quick, one-handed access. Made with water resistant material, this treat bag can
be clipped to clothing or belt. The adjustable strap allows for the bag to be worn
as a belt or cross body bag. Available in black only. ถุงใส่ขนมรางวัลโคสตัล ใช้สำาหรับ
ใส่ขนมในขณะฝึกสอนสุนัข ใช้สะดวก ปากถุงปิดได้เองโดยไม่ต้องใช้มือจับ และสามารถเปิดหยิบ
ได้ด้วยมือเดียว ทำาจากวัสดุกันนำ้า สามารถคลิบไว้กับเข็มขัดหรือสเื้อผ้าได้ หรือจะใช้สายสะพาย
ที่ปรับได้สะพายที่หัวไหล่ก็สะดวก มีเฉพาะสีดำาเท่านั้น

Item#
TR095

Description
Black | สีดำา

ราคาปลีก/MSRP
฿500

SAFE PETS, HAPPY OWNERS.

PET DOORS
NEW!
INSTALLATION
SERVICE รับติดตั้ง

ถึงบ้�น เพียง

฿500

4-Way Cat Flap

Magnetic Cat Door

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 คืิอ ปิดตาย เปิด เข้าได้อย่างเดียว และ ออกได้อย่างเดียว
ช่วยให้แมวเข้าออกบ้านได้ โดยที่คุณไม่ต้องคอยเฝ้ารอ ลดปัญหาการขับถ่ายในบ้าน ติดตั้งง่าย
แข็งแรง ใช้กับห้องปรับอากาศได้ และ ใหม่! รุ่นแม่เหล็ก ใช้ปลอกคอและกุญแจแม่เหล็กที่แมวห้อย
ทีค่ อในการเปิด ป้องกันไม่ให้แมวจรจัดบุกรุกเข้าบ้านคุณ ระบบ 4 ทิศทางเช่นเดียวกับรุน่ ธรรมดา
มีปลอกคอและกุญแจแม่เหล็กแถมฟร 1 ชุด สามารถซ้อเพิ่มได้หากมีแมวหลายตัว
Item#
CK410
CK411
CK412

Description
Size | ขนาด
4-way Cat Flaps | ประตูแมว
5.75 ” x 5.75” นิ้ว
Magnetic Door | ประตูแมวแม่เหล็ก 6” x 5 1/8” นิ้ว
Extra Key + Collar | ปลอกคอ+กุญแจ สำาหรับรุ่นแม่เหล็ก

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 ช่วยให้สุนัขเข้าออกได้สะดวกโดยที่คุณไม่ต้องคอยลุกไปเปิดประตู
ช่วยประหยัดแอร์และทำาให้สนุ ขั ขับถ่ายเป็นทีไ่ ด้งา่ ยข้น กรอบทำาจากพลาสติก
แข็งแรงทนทาน แผ่นประตูใส นุม่ เหนียว กันแมลงและกันแอร์ออกได้ สุนขั ผลัก
ได้ง่ายและไม่เจ็บ ประกอบง่าย ใช้ได้กับประตูหนาที่สุด 1.75 นิ้ว

ราคาปลีก/MSRP
฿990
฿2,600
฿490

Item#
CK402A
CK402B
CK402C

CORRECTION
Bark Control Collar. Six levels of static correction automatically increases as dog continues to
bark. Fits 8-28" necks. ปลอกคอกันเห่าที่ปลอดภัย
ใช้สัญญาณไฟฟ้าสถิตย์เป็นการเตือนทุกครั้งที่เห่า และจะ
เตือนมากข้นเร่อยๆ เมื่อสุนัขยังคงเห่าต่อ รอบคอปรับได้
ตั้งแต่ 8-28 นิ้ว ทำางานด้วยถ่าน

Item#
TR004
TR030

Description
ราคาปลีก/MSRP
Bark Control | ปลอกคอกันเห่า
฿2,700
Battery 2/pk |ถ่านสำาหรับเปลี่ยน ฿360

PetSafe Elite Little Dog Spray Bark Collar.
This small, lightweight, waterproof collar
corrects barking with a surprising mist of
spray. 30-40 sprays per refill, 400-500
sprays per can. For dogs up to 55 pounds.
Fits neck sizes up to 20 inches. ปลอกคอ
กันเห่ารุ่นอีลีท สำาหรับสุนัขพันธุ์เล็ก ใช้สเปรย์
กลิ่นส้มที่เป็นธรรมชาติพ่นให้ตกใจทุกครั้งที่เห่า
จำาหน่ายพร้อมสเปรย์สาำ หรับเติม 1 กระป๋อง พ่น
ได้ 30-40 ครั้งต่อการเติม กระป๋องหนึ่งใช้ได้
400-500 สเปรย์ สำาหรับสุนัขนำ้าหนักไม่เกิน 25
กก. ปลอกคอปรับได้ ใหญ่ที่สุด 20 นิ้ว ทำางาน
ด้วยถ่าน กันนำ้า นำ้าหนักเบา
Item#
TR005
TR006
TR032

Description
Bark Collar | ปลอกคอกันเห่า
Refil Spray | สเปรย์สาำ หรับเติม
3V. Battery 1/pk | ถ่าน 3 โวท์ 1 ก้อน

ราคาปลีก/MSRP
฿3,900
฿480
฿480

Description
ราคาปลีก/MSRP
Small 13 x 19.4 cm | เล็ก 13 x 19.4 ซม.
฿1,400
Medium 20.6 x 30 cm |กลาง 20.6 x 30 ซม.
฿2,190
Large 25.7 x 40 cm | ใหญ่ 25.7 x 40 ซม.
฿3,390

Ssscat Automated Cat
Deterrent with motion
detector. Sprays nontoxic, harmless, odorless, stainless gas up to
1 meter and lasts 200
sprays. Battery operated. สปรย์ไล่แมวอัตโนมัติ
ประกอบด้ ว ยหั ว สเปรย์ ที่
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวและพ่นสเปรย์ไอน้ำาที่ปลอดภัย ไม่มีกลิ่น ไม่มีสีเพื่อให้
แมวตกใจและไม่เข้าไปในที่ๆ คุณไม่ต้องการ ใส่ถ่าน AAA 4 ก้อน ไล่ได้ไกล 1 เมตร ส
เปรย์หนึ่งขวดพ่นได้ 200 ครั้ง หัวปรับได้ 15 ทิศทาง
Item#
TR011
TR012

Description
SSSCAT Kit | ชุดสเปรย์พร้อมหัว
Refill 4.5oz | สเปรย์สำาหรับเติม 4.5 ออนซ์

ราคาปลีก/MSRP
฿1,400
฿400

ScatMat Sofa. Uses persuasive, but completely harmless, static pulse to
keep your pet from scratching, entering a room, or jumping up on furniture. Battery operated. สแก๊ทแมท แผ่นฝึกสุนัขและแมว ใช้ปูบรเวณที่ไม่ต้องการ
ให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปยุ่มย่าม
แผ่นพลาสติกใสจะส่งคลื่นไฟฟ้าสถิตย์ที่ทำาให้ตกใจแต่
ปลอดภัย 100% ต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อแผ่นถูกสัมผัส ใช้ปูบนโซฟา เคาน์เตอร์ครัว หน้า
ห้องที่ไม่ต้องการให้เข้า แผ่น PVC ม้วนได้ ใช้ถ่าน 9 โวล์ท ส่งสัญญาณเตือนได้
ประมาณ 10,000 ครั้งต่อก้อน ปรับความแรงได้ 3 ระดับ
Item#
TR031

Description
60" x 12" | 60 นิ้ว x 12 นิ้ว

ราคาปลีก/MSRP
฿3,600

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. คอกสุนัขสำาหรับในและนอกบ้าน วัสดุเคลือบกันสนิม
อย่างดี แข็งแรง ทนทาน มีประตูและกลอนเปิดปิดง่าย พับและ
ติดตั้งง่ายไม่ต้องใช้เคร่องมือและไม่เกะกะเมื่อต้องเก็บ มีตะขอ
สำาหรับเกี่ยวกับก รงเพื่อประกอบเข้าด้วยกัน สามารถดัดแปลง
ได้หลายรูปร่างดังภาพ สูง 30 นิ้ว แต่ละช้นกว้าง 24 นิ้ว ความ
ยาวรวท 192 นิ้ว (8 ช้น)
Item#
CK099B

The Perfect Home for Every Dog

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

Item#
CK002A
CK002B
CK002C

Description
ราคาปลีก/MSRP
30"H x 24"W (192" full length)
฿2,989

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

Description
Small
28"L x 30"W x 30"H นิ้ว
Medium 30"L x 35"W x 32"H นิ้ว
Large
32"L x 40"W x 34"H นิ้ว

ราคาปลีก/MSRP
฿5,690
฿7,190
฿9,390

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 กรงเหล็กเทรนนิ่งรทรทจากเพ็ทเมท มีสองประตูเปิดได้ทั้งด้านหน้าและ
ด้านข้าง (ขนาดตำ่ากว่า 15 ปอนด์เปิดด้านบน) ทำาจากวัสดุแข็งแรงทนทานเคลือบกันสนิม
สีดาำ พร้อมถาดรองกันรั่วซมที่ถอดล้างได้ เหมาะสำาหรับการฝึกขับถ่ายและใช้เป็นที่นอน
ไม่มีตะแกรงลวดจงไม่เจ็บเท้าและใช้เลี้ยงลูกสุนัขได้ดี ไม่ทำาให้เท้าตกลงไปติดตะแกรง มีเบาะ
รองกรงขนาดพอดีจาำ หน่ายต่างห่างเพิ่มความสบาย
Item#
Item#
CK093A
CK093A
CK093B
CK093B
CK093C
CK093C
CK093D
CK093D
CK093E
CK093E
CK093F
CK093F

Description
SIZE/ขนาด
ราคาปลี
ก/MSRP
Description
SIZE/ขนาด
ราคาปลี
ก/MSRP
Uptoto15lbs
15lbs(<(<6.8
6.8กก.)
กก.) 19L X 11W
19L XX12W
฿1,200
Up
13H X 14H
฿1,200
15-30lbs(11.3
(11.3- -13.6
13.6กก.)
กก.) 24L X 17W
24L XX18W
฿1,900
25-30lbs
20H X 19H
฿1,900
30-50lbs
X 22.5H
฿2,600
30-50lbs(13.6
(13.6- -22.7
22.7กก.)
กก.) 30L X 19.5W
30L X 19W
X 21H
฿2,600
50-70lbs
25H X 25H
฿3,100
50-70lbs(22.7
(22.7-31.8
-31.8kg)kg) 34L X 22W
36L XX23W
฿3,100
70-90lbs (31.8-40.9 kg) 38L X 25W X 28H
฿4,400
70-90lbs
(31.8-40.9
kg)
42L
X
28W
X
30H
฿4,400
90-125lbs (40.9 - 57kg) 43L X 28W X 31H
฿5,500
90-125lbs (40.9 - 57kg)
48L X 30W X 32H
฿5,500

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 polypropylene pan for easy cleaning
g FREE divider panel to adjust crate
size as your pet grows
g

Kennel Mats | เบาะนอน
Item#
CK081A
CK081C
CK081D
CK081E
CK081F
CK081G

Description
ราคาปลีก/MSRP
Up to 15lbs 16" x 9" นิ้ว
฿380
25-30lbs 23.5" x 16.5" นิ้ว
฿660
30-50lbs 28.5" x 18.5" นิ้ว
฿760
50-70lbs 32" x 21" นิ้ว
฿950
70-90lbs 36.5" x 23.5" นิ้ว
฿1,140
90-125lbs 41.5" x 26.5" นิ้ว
฿1,420

Petmate’s Vari Kennel® 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. กรงรุ่นวาริเคนเนล ใช้สาำ หรับเดินทางในรถยนต์
หรือขึ้นเครื่องบินทั้งในและระหว่างประเทศ ประตูเปิดปิดง่าย มี
ช่องระบายอากาศแบบเจาะรูรอบด้านไม่ต้องกลัวขึ้นสนิม ล็อค
ด้านข้างขันน๊อต พื้นยกขึ้นให้นำ้าไหลไปด้านข้างเมื่อเปียกให้สุนัขไม่
เปื้อน ขนาด 19 และ 24 นิ้วมีที่เก็บของด้านบน
Item#
รหัส

Model
รุ่น

Exterior Size (LxWxH)*
ขนาด (กxยxส)

CK021A
CK021B
CK021C
CK021D
CK021E
CK021F
CK056F

Vari Kennel 19"
Vari Kennel 24"
Vari Kennel 28"
Vari Kennel 32"
Vari Kennel 36"
Vari Kennel 40"
Vari Kennel 48"

19" x 12.3" x 10.8"
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"

Dog Weight
นำ้าหนักสุนัข

Kennel
Weight

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)
90-125lbs (40.9 - 57kg)

1 kg
2 kg
5 kg
6 kg
7 kg
9 kg
19 kg

MSRP
ราคาปลีก

฿900
฿1,400
฿2,500
฿3,400
฿4,600
฿5,700
฿11,00

*Measured from the widest part of kennel's exterior

The Navigator.™ Quick-assemble, fully ventilated plastic
kennels with a two-way door, Grow with Me™ adjustable wire divider, and Microban® antimicrobial protection. Slide ‘N’ Snap design, dual turn-dial door latches
and rear security clips. All comes with nuts and bolts.
กรงรุ่นนาวิเกเตอร์ กรงเดินทางขึ้นเครื่องบินที่มีรูระบายอากาศ
360 องศา มีประตูที่เปิดได้สองด้าน แผงสำาหรับกั้นให้กรงมี
พื้นที่เล็กลงเมื่อยังเป็นลูกสุนัข ประกอบด้วยการเลื่อนเข้าหากัน
และล็อคด้วยคลิบ พร้อมรูสำาหรับใส่น๊อตเพิ่มความแข็งแรงเมื่อ
ขึ้นเครื่องบิน ทุกขนาดมากับน๊อต 1 ชุด

Item#
รหัส

Model
รุ่น

CK023A
CK023B
CK023C
CK023D
CK023E
CK023F

Navigator 19"
Navigator 24"
Navigator 28"
Navigator 32"
Navigator 36"
Navigator 40"

Exterior Size (LxWxH)*
ขนาด (กxยxส)

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"

Dog Weight
นำ้าหนักสุนัข

Kennel
Weight

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

MSRP
ราคาปลีก

฿1,200
฿1,800
฿2,800
฿3,890
฿5,100
฿6,400

*Measured from the widest part of kennel's exterior

ชามเกาะกรงฟรี!
FREE Bowl
*Measured from the widest part of kennel's exterior

Sky Kennel® features a heavy duty plastic shell, durable wire doors, wire ventilation windows and plastic
wing-nuts. All comes with “LIVE ANIMALS” imprinted
directly the exterior, LIVE ANIMAL sticker, and plastic
bowl. กรงรุ่นสกายเคนเนล ทำาจากพลาสติกหนา ทนทาน
ประตูเหล็กล็อคแข็งแรง ช่องระบายอากาศตะแกรงเหล็ก ยึด
ด้วยน๊อตรอบกรงที่สายการบินต้องการ ที่กรงพิมพ์คำาว่า LIVE
ANIMALS และมีสติ๊กเกอร์ LIVE ANIMAL ให้ พร้อมชามสำาหรับ
ยึดประตูกรง

Item#
รหัส

CK024A
CK024B
CK024C
CK024D
CK024E
CK024F

Model
รุ่น

Sky #100
Sky #200
Sky #300
Sky #400
Sky #500
Sky #700

Exterior Size (LxWxH)*
ขนาด (กxยxส)

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"

Dog Weight
นำ้าหนักสุนัข

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)

Kennel
Weight

3 kg
5 kg
7 kg
9 kg
11.5 kg
18.5 kg

MSRP
ราคาปลีก

฿1,900
฿2,850
฿4,000
฿5,200
฿6,650
฿12,000

NEW
COLOR

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. กรงรุ่นวาริเคนเนลแฟชั่น สีสันสดใส ใช้สาำ หรับเดินทางใน
รถยนต์หรือขึ้นเครื่องบินทั้งในและระหว่างประเทศ ประตูเปิดปิดง่าย มีช่องระบายอากาศแบบ
เจาะรูรอบด้านไม่ต้องกลัวขึ้นสนิม ล็อคด้านมีทั้งคลิปและรูสาำ หรับขันน๊อต (มีน๊อตมาให้) พื้น
ยกขึ้นให้นำ้าไหลไปด้านข้างเมื่อเปียกให้สุนัขไม่เปื้อน ขนาด 19 และ 24 นิ้วมีที่เก็บของด้านบน
*Measured from the widest part of kennel's exterior
Item#
รหัส

CK021AFAS
CK021BFAS

Exteriori Size (LxWxH)*
ขนาด (กxยxส)

Dog Weight
นำ้าหนักสุนัข

19" x 12.3" x 10.8"
Up to 10lbs (< 4.5 kg)
24.1" x 16.7" x 14.5" 10-20bs (6.8 - 9 kg)

Kennel
Weight

Member
สมาชิก

1 kg
2 kg

฿900
฿1,400

How to measure your pets for
the right kennel

NEW
COLOR

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. ที่นอนสำาหรับวาง
ในกรง เปลี่ยนจากกรงให้เป็นถำ้านอน เพิ่มความสบายให้สุนัขด้วยเบาะบุผ้านุ่ม
พร้อมฐานที่ช่วยไม่ให้เลื่อนไปมา ซักเครื่องได้ ขนาดสำาหรับกรงโดยเฉพาะ
Item#
CK081A
CK081B
CK081C
CK081D
CK081E
CK081F
CK081G

Description
Fits 19" Kennel 16" x 9"
Fits 24" Kennel 20.5" x 14"
Fits 28" Kennel 23.5" x 16.5"
Fits 32" Kennel 28.5" x 18.5"
Fits 36" Kennel 32" x 21"
Fits 40" Kennel 36.5" x 23.5"
Fits 48" Kennel 41.5" x 26.5"

ราคาปลีก/MSRP
฿380
฿570
฿660
฿760
฿950
฿1,140
฿1,420

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

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. Works for both wire or plastic kennels.
ชามพลาสติกสำาหรับแขวนกรง มีขอบออกแบบพิเศษเพื่อกันกระเด็น สามารถเติม
นำ้าจากด้านนอกได้ โดยไม่ต้องเปิดกรง ไร้่สาร BPA และ ตะกั่ว สามารถแขวนได้กับ
ทั้ังกรงเหล็กและกรงพลาสติก
Item#
CK076

C Height from the ground to the elbow

To determine the size of kennel:
A + 1" = Minimum height of kennel

Item#
CK075

Description
Kennel Cup | ชามกันกระเด็น

ราคาปลีก/MSRP
฿190

Petmate® Double Water Cup is designed
for use with all Petmate® kennels. Attaches
securely to the door for easy access. ชามคู่
พลาสติกสำาหรับแขวนกรง ล็อคสนิทไม่หลุดออก
ง่าย

Description
Double Bowl | ชามคู่

ราคาปลีก/MSRP
฿95

B + 1/2 of C = Minimum length 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.

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 ชุด
อุปกรณ์ขึ้นเครื่องบิน ประกอบด้วย
ชามสองหลุมลดการกระเด็น แผ่น
รองซับตัดได้ น็อตขนาดต่างๆ สติ๊กเกอร์
Live Animal ป้ายชื่อห้อยคอ สายรัดประตู
กรงพลาสติก 12 เส้น สติ๊กเกอร์กรอกราย
ละเอียด
Item#
CK074

Description
Travel Kit | อุปกรณ์เสริม

ราคาปลีก/MSRP
฿665

Soft mesh barriers pop open instantly to protect
pets while riding in vehicles while blocking access
to front seats. ที่กั้นสุนัขในรถ พ๊อพแอนด์โก พับได้เล็ก
คล้ายม่านบังแดด สามารถกั้นสุนัขไม่ให้ข้ามจากเบาะหลัง
มาเบาะหน้าได้รวดเร็ว มีสายรัดเข้ากับหมอน รองศรษะ
ของเบาะหน้าและรัดกับขาเก้าอี้ มีสามขนาดให้เลือกใช้กับ
รถทุกชนิดและสุนัขทุกขนาด ขนาดใหญ่มีหน้าต่างสามารถ
เปิดให้สุนัขโผล่หน้าออกมาได้

Hammok style backseat cover keeps
pets off the floor and from scratching
backseat. Durable canvas. Adjustable
straps loop over headrests. Machine
washable. ผ้าคลุมเบาะรถสำาหรับเบาะหลัง
รุ่นเปล ช่วยป้องกันสุนัขข่วนด้านหลังเบาะ
หรอลงไปนอนที่พื้น ทำาจากผ้าใบโพลียีส
เตอร์ที่ช่วยปกป้องสิ่งสกปรก ยึดกับหมอน
รองศรษะ ซักเคร่องได้

Item#
TV013A
TV013B
TV013C

Description
Small 36.75" X 16.5"
Medium 36.5" X 25"
Large 36.5" X 33"

Durable canvas polyester to protect
car interior from dirt and hair. Adjustable straps loop over headrests. Machine washable. ผ้าคลุมเบาะรถสำาหรับ
เบาะหลังที่ผู้ โดยสารสามารถนั่งได้ ทำาจาก
ผ้าใบโพลียีสเตอร์ที่ช่วยปกป้องสิ่งสกปรก
ยึดกับหมอนรองศรษะ ซักเคร่องได้
Item# Description
TV021 Bench | เบาะหลัง

Item# Description
ราคาปลีก/MSRP
TV022 Hammock | รุ่นเปล
฿990

ราคาปลีก/MSRP
฿990

ราคาปลีก/MSRP
฿1,045
฿1,280
฿2,185

Provides a heavy-gauge full coverage barrier between
the front and back of most SUVs, minivans, crossovers
and wagons. Adjustable design allows the barrier to
expand horizontally or vertically. ที่กั้นสุนัขในรถ รุ่น 6
บาร์ ทำาจากเหล็กแข็งแรง ป้องกันสุนัขขนาดใหญ่กระโจนข้าม
มาด้านหน้ารถ ติดตั้งง่ายโดยไม่ทาำ ให้รถเป็นแผล สามารถปรับ
ได้ทั้งความสูงและ ความกว้างจงใช้ได้กับรถแทบทุกรุ่น
Item# Description
TV012 42" X 4.5" X 5.8"

Adjustable nylon straps secure at the headrest and
around the seat. Includes an
Durable canvas polyester pro- interior tether and seat belt
tects cargo area from dirt and loops. ที่นั่งสุนัขในรถสำาหรับวาง
hair. Machine washable. ผ้าคลุม
เบาะรถสำาหรับท้ายรถ ทำาจากผ้าใบโพ บนเบาะ ช่วยปกป้องรถจากรอย
ลียีสเตอร์ที่ช่วยปกป้องสิ่งสกปรก มีที่ ข่วนพร้อมสายจูง ที่ ช่ ว ยรั้ ง สุ นั ข
ให้นั่งกับที่ ติดตั้งโดยคล้องสาย
ยึดให้ผ้าอยู่กับที่ ซักเคร่องได้
Item# Desc
ราคาปลีก/MSRP กับพนักหรอที่พิงศรษะ พร้อม
TV023 Cargo | ท้ายรถ
฿900
ช่องสำาหรับสอดเข็มขัดนิรภัย
Item#
TV031A

Soft Sided Kennels for general or
in-cabin airline travel. Feature both
top and front loading, mesh walls
to promote air flow, a carrying
handle and comfortable shoulder
strap. กระเป๋าใส่สุนัขข้นเคร่องหรอใช้
เดินทาง เปิดได้ทั้งด้านบนและด้านข้าง บุ
ตาข่ายรอบด้านเพื่อการถ่ายเทอากาศที่
ดี พร้อมสายสะพายทที่นุ่มสบาย

Item# Description ราคาปลีก/MSRP
CK043A 17" X 10" X 10" ฿1,495
CK043B 20 X 11.5 X 12" ฿1,790

ราคาปลีก/MSRP
฿3,339

Collapsible travel bowl folds down to
less than 1/2" . Each bowl can be
used at full or half height. ชามซลิโคน
พับได้ เหมาะกับการเดินทาง พับเก็บเหลือ
เพียง 1/2 นิ้ว สามารถดึงข้นใช้เพียงคร่ง
ชามหรอดึงข้นจนสุดได้

Item#
Description ราคาปลีก/MSRP
BW002AGRE 1.5 cup/ถ้วย ฿255
BW002BGRE 3 cup/ถ้วย
฿340

ราคาปลีก/MSRP
฿2,090

Adjustable
nylon
leash clips onto collar at one end and
snaps into standard
seat belt slot on the
other. สายเกี่ยวสุนัข
ให้อยู่กับที่ในรถ ด้าน
หนึ่ ง เกี่ ย วกั บ ปลอกคอ
อี ก ด้ า น เ สี ย บ ล ง ใ น ที่
เสียบสายนิรภัยของรถ
ปรับความยาวได้
Item#
Desc ราคาปลีก/MSRP
HN511A S/M
฿195
HN511B M/L
฿295

Luxe Wrap Lounger. The textured velvet adds Visual interest while tufting
adds a tailored look and feel. ที่นอนกำามะหยี่ทรงกลม นอนซุกสบายเป็นพิเศษ
งานตัดเย็บสวยงามปราณีต ให้สีที่เหมาะกับบ้านหรูหรา มีระดับ ไม่เปื้อนง่าย

Item#
BD133BRO
BD133BLU

Description
Brown 21" X 19" นิ้ว สีนำ้าตาล
Blue 21" X 19" นิ้ว สีนำ้าเงน

ราคาปลีก/MSRP
฿1,280
฿1,280

Pet Connect
Opening

Airline
compatible

Seat belt loop

Comfort Carrier. Mesh panels ensure maximum breathability. 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 แคร่เออร์ กระเป๋าใส่สุนัข
และแมวที่ออกแบบให้สะดวกสบายกว่า ด้วยตาข่ายรอบด้านถ่ายเทสะดวก ไม่
ร้อน มีที่นอนนุ่มถอดซักได้ พร้อมสายจูงสะพายไหล่ ช่องสอดเข็มขัดนิรภัย
ขณะเดินทางในรถ ด้านบนมีซปขนาดเล็กเปิดเข้าไปลูบสุนัขได้
Item#
CK721BRM
CK721TAP
CK721BEY

Description
ราคาปลีก/MSRP
Bermuda | สีเขยว 12" x 8" x17" นิ้ว
฿1,990
Taupe | สีนำ้าตาล 12" x 8" x17" นิ้ว
฿1,990
Berry Red | สีแดงเบอร์ร่ 12" x 8" x17" นิ้ว ฿1,990
Removable
Wheels

Classic Lounger. Classic neutral colors add fashion to any home decor.
Super soft plush & suede. ที่นอนทรงคลาสสิค บุขนแกะเทียมที่ไม่ร้อนแต่ให้ความ
นุ่มนวล สีเข้ม เข้าได้กับบ้านหลายสไตล์

Item#
BD134A
BD134B

Description
20" X 17" นิ้ว
24" X 20" นิ้ว

ราคาปลีก/MSRP
฿1,140
฿1,490

Jackson Galaxy Cat Napper. Soft, colorful quilted
microlux plush and filled with composite foam. Nonskid bottom. 18x13 inches. Machine washable. คอม
ฟี่ แคทแนปเปอร์ ที่นอนนุ่มออกแบบโดยแจ๊คสัน กาแล็คซ่
หุ้มด้วยผ้าขนคล้ายไมโครไฟเบอร์ และสอดไส้ด้วยโฟมคอม
โพสิทที่นุ่มพิเศษ ซักเคร่องได้ 18x13 นิ้ว
Item#
BD512PIN
BD512GRA
BD512ORC

Description ราคาปลีก/MSRP
Pink | สีชมพู
฿270
Gray | สีเทา
฿270
Orchid | สีม่วง
฿270

Wheeled Comfort Carrier comes with all the features of the Comfort
Carrier with added removable wheels to lighten the travel load.
คอมฟอร์ท แคร่เออร์ รุ่นมีล้อ กระเป๋าใส่สุนัขและแมวที่มีฟังค์ชั่นเช่นเดียวกับรุ่น
คอมฟอร์ทแคร่เออร์ทุกอย่างแต่เพิ่มล้อสี่ล้อที่ถอดออกได้เมื่อต้องการลดนำ้า
หนักกระเป๋า พร้อมสายลากที่ปรับเป็นสายสะพายได้ ในทันที

Item#
CK722C

Petmate Pet Steps II. Improved pet
steps with shorter base, takes up
less room in your house. Perfect for
small or aging dogs. Light weight
and can be placed conveniently
next to a couch, bed or raised platform. Lined with carpet on each step
to help prevent slipping. บันไดสำาหรับ
สุนัข ช่วยลดการเจ็บปวดหรอการเสื่อม
ของขาสำาหรับสุนัขพันธุ์เล็กหรอสุนัขสูง
อายุที่มีปัญหาในการกระโดดข้นที่สูง นำ้า
หนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย ใช้วางข้างโซฟา
เตียง หรอท้ายรถ ฯลฯ
Item#
CK939

Description
23.2L x 16.1W x 20H inches (นิ้ว)

ราคาปลีก/MSRP
฿1,990

Description
10" X 19" X 13" นิ้ว

ราคาปลีก/MSRP
฿2,790

BUCKET SEAT PROTECTOR . The innovative design allows simple installation and
removal when needed. The waterproof
backing protects seats from everyday
messes. Soft / Absorbent Microfiber
Construction. ผ้าคลุมเบาะรถยนต์ ชนิดที่นั่ง
เดีย่ ว ใช้กบั เบาะหน้า หรอเบาะหลังของรถยนต์
ที่แยกที่นั่ง ออกแบบให้ปูง่าย แกะ
ง่าย ใช้ได้กับรถแทบทุกรุ่น ปกป้อง
เบาะจากขนและการเปรอะเปื้อน กัน
นำ้า ซักได้ ทำาจากผ้าไมโครไฟเบอร์
ที่กันนำ้าได้ดี
Item#
TV711

Description
Seat Protector

ราคาปลีก/MSRP
฿800

ไล่เห็บหมัด
ยุง และแมลง
กัดต่อย

เก็บขนไม่ให้
ฟุ้งกระจาย

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)
Item#
Description
ราคาปลีก/MSRP
BD058
36L" x 27W" x 6H" นิ้ว
฿1,140
BD059
40L" x 30W" x 6H" นิ้ว
฿1,600

Constructed from heavy-duty water-resistant 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

Keep your furniture clean with the Attracto-Mat. Created with electrostatic poly batItem#
Description
ราคาปลีก/MSRP ting material that captures hair, dander
and dirt. The hide-away tunnel adds a
TV041A S 18" X 18" X 19.75"
฿1,700
place to hide for your cats. ที่นอน แอทแทรคTV041B M 23" X 23" X 24.5"
฿2,185
โอ-แมท อุโมงสำาหรับแมวซ่อนพร้อมที่นอนนุ่มบุด้วยใย
สังเคราะห์ชนิดพิเศษที่ช่วยจับขนแมวที่ร่วงไม่ให้ฟุ้ง
Item# Description
ราคาปลีก/MSRP
BD128 17.5L" x 17.5W" x 9H" นิ้ว ฿699

ที่นอน
เจลเย็น
ไร้สารพิษ
กันนํ้าและกัน
การกัดแทะ

Turn the kennel into a sleeping den soft,
woven
Ortho pedi
c plush matfilled with cushy polyester batting fill to provide comfort &
warmth. Machine washable with non-skid
bottom. Fits most kennels. ที่นอนสำาหรับ
Chew and Moisture Resistant beds. Made from a dense,
วางในกรง เปลี่ยนจากกรงให้เป็นถำ้านอน เพิ่ม
oxford weave that is chew-resistant, the fabric has a lamiความสบายให้สุนัขด้วยเบาะบุผ้านุ่ม พร้อมฐานที่
nated PVC backing to repel moisture. The perfect choice
ช่วยไม่ให้เลื่อนไปมา สามารถซักเคร่องได้ ขนาด
for dogs that have a tendency to chew or for outdoor use.
สำาหรับกรงโดยเฉพาะ
ที่นอนกันนำ้าและกันการกัดแทะ ทำาจากผ้าที่เหนียวแน่นทนทานต่อการแทะ
Item# Description
ราคาปลีก/MSRP
และมีพีวซรองด้านในกันนำ้าซทเปื้อน เหมาะกับสุนัขที่ชอบแทะ ปัสสาวะใส่
CK081A 16" x 9" นิ้ว
฿380
ที่นอน หรอสำาหรับใช้นอกบ้าน
CK081B 20.5" x 14" นิ้ว
฿570
Item#
Description
ราคาปลีก/MSRP
CK081C 23.5" x 16.5" นิ้ว
฿660
BD126
36L" x 27W" นิ้ว
฿1,600
CK081D 28.5" x 18.5" นิ้ว
฿760
CK081E 32" x 21" นิ้ว
฿950
CK081F 36.5" x 23.5" นิ้ว
฿1,140

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

ช่ ว ยให้ สั ต ว์ เ ลี้ ย งเย็ น โดยไม่ ต้ อ งชุ บ นำ้ า หรอแช่ ตู้ เ ย็ น
ทำ า งานด้ ว ยเจลดู ด ความร้ อ นที่ มี ค วามเย็ น ในตั ว กว่ า
อุณหภูมิของร่างกายสุนัข ไร้สารพิษ
Item#
Description
ราคาปลีก/MSRP
BD129B Medium 20" x 16" นิ้ว ฿870

ฟองนํ้าบําบัด
ป้องกันแผล
กดทับ

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. ที่นอนยกสูงสำาหรับใช้ ในและนอกบ้าน ขาสี่ข้างยก
สุนัขข้นจากพื้น ทำาให้ผ้าใบหย่อนลงตามตัวคล้ายเปลเมื่อทิ้งนำ้าหนัก จงนอนสบาย
ไม่มีแผลกดทับ อากาศเย็นถ่ายเทสะดวกรอบด้าน ทำาจากผ้าใบทนทานต่อการขุด
และกัดแทะ กันนำ้า ทำาความสะอาดง่าย ขาทำาด้วยเหล็กประกอบได้รวดเร็ว
Item#
Description
ราคาปลีก/MSRP
BD127A Medium/กลาง 35L" x 25"W x 7"H นิ้ว
฿1,990
BD127B Large/ใหญ่ 43L" x 32"W x 7"H นิ้ว
฿2,280

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. ที่นอนออร์ โธพีดิก ทำาจากฟองนำ้าบำาบัดออร์โธพีดิกที่ช่วยให้สุนัขที่มีอายุมาก
สุนัขหลังผ่าตัด หรือสุนัขที่มีปัญหาเรื่องข้อกระดูกสามารถนอนได้โดยไม่เจ็บปวดหรือทำาให้
อาการผิดปกติของข้อและกระดูกมีมากข้น หุ้มด้วยปลอกถอดซักเคร่องได้
Item#
Description
ราคาปลีก/MSRP
BD124A 28"L x 18.5"W x 3"H นิ้ว
฿1,600
BD124B 39"L x 29"W x 3.5"H นิ้ว
฿2,790

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

EXTRA WIDE EXPANDABLE SAFETY GATE
- Expands 51-93 "
- Stands 24" tall
- Swings open
- Wall-mounted

รัว้ กัน้ ประตูไม้ กว้างพิเศษ ยึดติดกับกำาแพงหรือวงกบเพือ่ ความ
แข็งแรง บางสวิงเปิดง่ายด้วยล็อคแบบสปริง กั้นได้ 51-93 นิ้ว
สูง 24 นิ้ว
Item#
CK853

Description
Extra Wide | รั้วกว้างพิเศษ

ราคาปลีก/MSRP
฿2,990

WALK-OVER WOOD GATE W/DOOR

รั้วกั้นประตูไม้ สูงพอที่สุนัขเล็กไม่สามารถกระโดดข้าม แต่เตี้ยพอให้คุณเดิน
ข้ามโดยง่าย มีประตูในตัวเพิ่มความสะดวก ยึดด้วยแรงดัน ไม่ต้องเจาะ กั้นได้
30-44 นิ้ว สูง 18 นิ้ว
Item#

CK845

Description

ราคาปลีก/MSRP

Gate | ประตู

฿1,990

- Coated wire
- Pressure mounted
- No tools required

GATE WITH COATED WIRE
FREE-STANDING 3 & 5-PANEL WOOD GATE

รั้วกั้นประตูสำาหรับสุนัข รุ่นฉากกั้น ใช้ตั้งกับพื้น แข็งแรง ไม่เลื่อนไป
มาง่ายเมื่อใช้กับสุนัขขนาดเล็ก สูงพอที่สุนัขเล็กไม่สามารถกระโดด
ข้าม แต่เตี้ยพอให้คุณเดินข้ามโดยง่าย พับเก็บได้ กั้นได้ มีขนาด 3
บานและ 5 บาน ให้เลือก
Item#
CK848
CK849

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

Description
ราคาปลีก/MSRP
5-Panel 48-110" W x 17" H | ประตู 5 บาน
฿4,275
3-Panel 24-68" W x 17" H | ประตู 3 บาน
฿2,790

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! รั้วกั้นประตู้ตรงกลางเป็นลูกกรงลวดเคลือบกันสนิม
เพิ่มความแข็งแรง ใช้แรงดัน ไม่ต้องเจาะ และไม่ทาำ วงกบเป็นรอย ปรับได้ 26-42
นิ้ว สูง 24 นิ้ว
Item#
CK852

Description
Gate 26-42" W x 24" H | ประตู

AUTO-CLOSE GATE - WIDE
- Expands 35.75-39.75"
- Stands 36" tall
- Auto-close technology
- Pressure mounted

รั้วกั้นประตูสาำ หรับสุนัข รุ่นปิดเองอัตโนมัติ ขนาดกว้าง
พิเศษ ขยายได้ 35.75 - 39.75 นิ้ว สูง 36 นิ้ว ยึดด้วย
แรงดัน ไม่ต้องเจาะ ทำาจากเหล็กแข็งแรงเหมาะกับสุนัข
พันธุ์กลาง - พันธุ์ใหญ่ มีปุ่มกดให้เปิดค้างได้
Item#
CK842

Description
ราคาปลีก/MSRP
Auto-close | ออโต้ โคลส
฿4,990

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

ราคาปลีก/MSRP
฿1,790

รั้วกั้นประตูสำาหรับสุนัข รุ่นใช้เท้าดันเปิดเพิ่ม
ความสะดวก พร้ อ มที่ เ ปิ ด ด้ ว ยมื อ ที่ ใ ช้ มื อ
เดียวได้ ขนาด ขยายได้ 30 - 34 นิ้ว สูง 32
นิ้ว ยึดด้วยแรงดัน ไม่ต้องเจาะ ทำาจากเหล็ก
แข็งแรงเหมาะกับสุนัขพันธุ์กลาง - พันธุ์ใหญ่
Item# Description
CK841 Gate | ประตู

ราคาปลีก/MSRP
฿4,590

Petmate Automatic Portion Right feeder. Programmable feeder with large
LCD screen and built-in meal counter for up to 3 meals per day. Dispenses 1/4-3 cups of food. Removable bowl. Dishwasher safe. Battery Operated. ชามให้อาหารออโตแมติก พอร์ชั่น ไรท์ จากเพทเมท สามารถตั้งโปรแกรมได้
สูงสุด 3 เวลาต่อวัน ปรับปรมาณอาหารได้ตั้งแต่ 1/4 - 3 ถ้วยตวงในแต่ละครั้ง
ชามสามารุถอดล้างได้ มีจอ LCD ขนาดใหญ่ ตั้งค่าง่าย ทำางานด้วยถ่านไฟฉาย
Item#
BW007A
BW007B

Description
5 lb| 5 ปอนด์
10 lb|10 ปอนด์

ราคาปลีก/MSRP
฿3,290
฿3,700

Mason jar inspired pet food storage container. Airtight lid keeps food fresh and bugs
out. Easy grip lid and light tint lets you know
when to refill. BPA free.
ถั ง เก็ บ อาหารสุ นั ข ที่ ไ ด้
ความคิ ด มาจากขวดโหล
ปิดสนิทกันลมและแมลงเข้า
ช่วยรักษาอาหารได้นานยิ่ง
ข้น มองเห็นระดับอาหาร
ข้างในได้
Item#
BW008A
BW008B

Description
20 lbs | 9 กก.
40 lbs | 18 กก.

Item#
BW422

Collapsible travel bowl folds down to less than 1/2".
Each bowl can be used at full or half height. ชามซลิ
โคนพับได้ เหมาะกับการเดินทาง พับเก็บเหลือเพียง 1/2 นิ้ว
สามารถดึงข้นใช้เพียงคร่งชามหรอดึงข้นจนสุดได้
Description
1.5 cup/ถ้วย
3 cup/ถ้วย

ราคาปลีก/MSRP
฿255
฿340

JW Pet's icon
Curve Elevated
double diner.
Rubber feet for
sturdy spill-less
feeding.
ชามอาหารยกระดับสำาหรับสุนัข ช่วยลดการก้มกินอาหารที่ทาำ ให้สะโพกทำางานหนัก ลด
ความเสี่ยงต่อปัญหาด้านกระดูกและสะโพก ขายางไม่เลื่อนไปมา ออกแบบให้กินอากาศ
ลงไปน้อยที่สุดขณะกิน เพื่อให้ระบบย่อยทำางานได้ดียิ่งข้น
Item#
BW321

Description
19.4 X 10.9 X 5.1 inch/นิ้ว

Description
23"L x 8.5"W x 12.2"H (นิ้ว)

ราคาปลีก/MSRP]
฿700

ราคาปลีก/MSRP
฿1,600

Prevents
bloating!
ชามป้องกันโรค
ท้องอืด ไส้บิด

ราคาปลีก/MSRP
฿990
฿1,490

Silicone Bowls

Item#
BW002AGRE
BW002BGRE

Grow With Me adjustable elevated bowls. Easy to clean stainless steel
removable bowls with three height options: 3", 8" 13.25" to keep your
pet eating more comfortably, putting less stress on the joints. Great for
medium to large breed dogs. Includes two 54oz bowls. ชามอาหาร โกรว์
วทมี ชามที่ออกแบบเพื่อสุนัขพันธุ์กลางถึงพันธุ์ใหญ่ที่โตไปด้วยกันกับสุนัขของคุณ
สามารถปรับได้ 3 ระดับตั้งแต่ความสูง 3, 8, และ 13.5 นิ้ว ใช้ได้ตั้งแต่เป็นลูกสุนัขจน
โต ชามทำาจากสเตนเลส ทำาความสะอาดง่ายและหมดจด สามารถยกไปล้างได้สะดวก
ช่วยลดแรงกดที่ข้อสะโพกของสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่ปกติต้องก้มลงไปกินอาหารที่อยู่ในระ
ดับตำ่าเกินไป ชามแต่ละใบมีขนาด 54 ออนซ์

JW Pet Skid Stop Slow Feed Bowls. Stops dogs from eating too rapidly,
which can cause bloat, discomfort and other digestive issues. Rubber
base keeps the bowl from moving around. ชามอาหาร สกิด สต๊อป สโลว์ ฟีด
ชามที่ออกแบบมาให้สุนัขกินอาหารช้าลง ป้องกันการท้องอืด ท้องเฟ้อ หรอโรคทาง
เดินอาหารต่างๆ ที่เกิดจากการกินอาหารเร็วเกินไป ฐานชามมีขอบยางกันลื่น

Item#
BW033A
BW033B
BW033C

Description
Medium | กลาง
Large | ใหญ่
Jumbo | จัมโบ้

ราคาปลีก/MSRP
฿160
฿230
฿340

Jackson Galaxy's stainless steel bowl for cats. The slightly curved bowl
reduces whisker stress, helps prevent chin acne, and helps keep food
in the bowl. Non-Skid feet also keeps the bowl in place. ชามสเตนเลส อี
คลิบส์ ออกแบบโดยแจคสัน กาแล๊คซ่ ให้เหมาะกับแมวโดยเฉพาะ ชามที่ตื้นจะไม่ทำาให้
ระคายเคืองหนวดของแมวและไม่ทำาให้คางเปื้อนสกปรก ขอบโค้งมนช่วยให้อาหารไม่
หกเลอะเทอะ ขายางกันลื่นและช่วยยกระดับชามให้เหมาะกับแมว

Item#
BW851

Description
7.5" X 3.9" X 1.8" 3oz (นิ้ว)

ราคาปลีก/MSRP
฿460

Cafe Feeder & waterer

Gravity feeder and waterer with Microban. Made from durable plastic.
Easy to clean. Comes in many sizes. คาเฟ่ ฟีดเดอร์ ชามอาหารและนำ้าที่เติมเต็มอยู่

เสมอแม้คุณไม่อยู่บ้าน ทำาจากพลาสติกเนื้อหน้า ไม่แตกง่าย มีหลายขนาดให้เลือกทั้งสำาหรับใส่นำ้าและ
ข้าว ผลิตในสหรัฐอเมรกา
Item#
Description
Color/สี ราคาปลีก/MSRP
BW021APNK 0.25 Gal. Waterer |ชามนำ้า 0.25 แกลลอน PNK
฿260
BW021BTAN 0.75 Gal. Waterer |ชามนำ้า 0.75 แกลลอน TAN
฿410
BW022BTAN 3 lb Feeder | ชามข้าว 1.3 กก.
TAN
฿450

WTF

WHI

TAN

PNK

Replendish feeder & waterer
Gravity feeder and waterer with Microban. Made from durable plastic.
Waterer has built-in filter. Easy to clean. Comes in many sizes. รเพลนดิช ชาม

Filter

NEW COLOR

NIC

BLU

WHI

PNK

อาหารและนำ้าที่เติมเต็มอยู่เสมอแม้คุณไม่อยู่บ้าน ทำาจากพลาสติกเนื้อหน้า ไม่แตกง่าย รุ่นสำาหรับให้นำ้ามี
ฟิลเตอร์กรองทำาความสะอาดในตัว มีหลายขนาดให้เลือกทั้งสำาหรับใส่นำ้าและข้าว ผลิตในสหรัฐอเมรกา
Item#
Description
Color/สี ราคาปลีก/MSRP
BW026APNK 0.5 Gal. Waterer | ชามนำ้า 0.5 แกลลอน PNK
฿520
BW027APNK 2 lb Feeder | ชามข้าว 0.9 กก.
PNK
฿520
BW026BWHI 1 Gal. Waterer | ชามนำ้า 1 แกลลอน
WHI
฿795
BW027BWHI 5 lb Feeder | ชามข้าว 2.3 กก.
WHI
฿795
BW026CBLU 2.5 Gal. Waterer | ชามนำ้า 2.5 แกลลอน BLU
฿1,330
BW027CBLU 10 lb Feeder | ชามข้าว 4.5 กก.
BLU
฿1,330
BW026DNIC 4 Gal. Waterer | ชามนำ้า 4 แกลลอน
NIC
฿1,740
BW027DNIC 18 lb Feeder | ชามข้าว 8 กก.
NIC
฿1,740
BW025
Filter /pk | ฟิลเตอร์สำารอง 3 ช้น
฿295

Food Scoop and can covers

2-cup food scoop with Microban and can covers. Food
scoop comes with 1/2, 1 and 2 cups measurement. Kitty
cap can cover fits 4 can sizes, pup top fits 2 can sizes.
ช้อนตวงอาหารพลาสติก ตวงได้ 1/2, 1, และ 2 ถ้วย เคลือบไมโครแบนกัน
แบคทีเรย ฝาปิดกระป๋องสำาหรับเก็บอาหารกระป๋องที่กินไม่หมด มีให้เลือกรุ่น
สุนัขปิดได้สองขนาดกระป๋อง และรุ่นแมวปิดได้ 4 ขนาด
Item# Description
ราคาปลีก/MSRP
DF001 Food Scoop | ช้อนตวง
฿95
FA011 Kitty Caps Can Cover | ฝากระป๋องแมว ฿60

Skid Stop bowls. Durable plastic bowls with
skid stop base to keep them from moving
and spilling while your pet feeds. ชามอาหาร

พลาสติกเนื้อดี ล้างทำาความสะอาดง่าย นำ้าหนักเบา มีขอบ
ยางที่ฐานกันลื่น เพื่อไม่ให้ชามลื่นไปมาเวลาสุนัขกินอาหาร
Item#
Description
ราคาปลีก/MSRP
BW034A Small 6.5"| เล็ก 6.5 นิ้ว
฿65
BW034B Medium 7"| กลาง 7 นิ้ว
฿85
BW034C Large 9.7"| ใหญ่ 9.7 นิ้ว
฿120
BW034D Jumbo 11"| จัมโบ้ 11 นิ้ว
฿180
BW035A Double Small 8"| ชามคู่ 8 นิ้ว
฿80
BW035B Double Large 12"|ชามคู่ 12 นิ้ว ฿150

Porta Le Bistro

Features a convenient clip for carrying
ease. Popping the bottle up into the dish
dispenses water into the cup. Perfect for
traveling. Available in two sizes.

พอร์ต้า เลอบิสโตร ขวดนำ้าสำาหรับพกพา ที่ช่วยให้สุนัข
ดื่มนำาได้สะดวกกว่าชนิดเลียจากจุกขวด ขวดทำาจาก
พลาสติกทนทานนำ้าหนักเบา เพียงกดจุกยางลงบนชามนำ้า
จะไหลลงมาให้สุนัขดื่ม มีตะขอสำาหรับแขวน พกสะดวก
เหมาะสำาหรับพาสุนัขออกจากบ้าน หรือเดินทางไกล มี
สองขนาดให้เลือก
Item#
Description
ราคาปลีก/MSRP
BW070A Small 7.3x3x2.5 inches ฿269
BW070B Medium 8x3.8x2.8 inches ฿359

Diggin' Diner

Developed to slow pets' intake of food. Features
a spinning cylinder that is activated by the pet to
distribute food at a much healthier pace. Made
with food safe materials with non-skid base.

ชามอาหารดิกกิ้น ไดเนอร์ ออกแบบเพื่อช่วยให้สุนัขกินอาหารช้าลง
ด้วยการบรรจุอาการในถังหมุนได้ที่จะปล่อยอาหารออกมาทีละน้อย
เมื่อสุนัขเข่ย และอาหารที่อยู่ในถังจะไม่สกปรก ทำาจากพลาสติกเกรด
สำาหรับใส่อาหาร ฐานมีขอบช่วยให้ชามไม่ลื่นไปมา
Item# Description
ราคาปลีก/MSRP
BW423 2 cups | 2 ถ้วยตวง
฿880

Foam
Mats

Ribbed foam mat helps reduce food and water messes left
behind by your pet. Include non-skid backing and protect
floors from moisture. To clean, simply vacuum, shake, or
use a damp cloth to spot clean. แผ่นรองชามข้าวและนำ้า ทำาจาก
โฟมเนื้อนุ่ม ช่วยลดความสกปรกของพื้น ลดรอยขดข่วน และป้องกันนำ้า
นอง ด้านล่างหนืดช่วยให้ ไม่ขยับไปมา ทำาความสะอาดง่ายด้วยการดูดฝุ่น
เขย่า หรือเช็ดตามปกติ
Item#
Description
ราคาปลีก/MSRP
FA051
20" x 12" x 0.125" (นิ้ว)
฿170

fresh flow rain

5-Meal Pet Feeder. Automatic feeder with electronic timer. Dishwasher
safe, battery-operated. 5 one-cup portion. เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ สามารถ
ใส่อาหารได้ 5 ช่อง ช่องละ 1 ถ้วยตวง วงล้อจะหมุนตามเวลาที่คุณกำาหนดโดย
อัตโนมัติ เหมาะกับลูกสุนัขหรือสุนัขโตที่เจ้าของไม่อยู่บ้าน ล้างทำาความสะอาดได้ง่าย
ใช้ถ่านขนาด D 4 ก้อน อยู่ได้นานที่สุด 12 เดือน
Item#
BW401

Description
5-meal Feeder | เครื่องให้อาหาร

ราคาปลีก/MSRP
฿2,600

Bergan
Smart
Storage. Gasket
seals on each
lid to keep food
fresh. Small access lid for easy
food
access.
Large top opening for no mess
fills. Stackable.
Made in U.S.A.
ถังเก็บอาหาร สมา
ร์ท สตอเรจ ทำาจาก
พลาสติกเหนียวไร้สารพิษ ได้มาตรฐาน FDA ผลิตในสหรัฐอเมริกา ฝามีขอบยางปิด
แน่น มีฝาใหญ่สำาหรับเติมอาหารไม่ให้หกและฝาเล็กสำาหรับตักอาหารเปิดปิดสะดวก
ขนาดใหญ่ออกแบบให้ซ้อนได้
Item#
BW745A
BW745B
BW745C

Description
10 lbs | 10 ปอนด์
24 lbs | 24 ปอนด์
50 lbs | 50 ปอนด์

ราคาปลีก/MSRP
฿600
฿890
฿1,390

Standard Stainless-Steel bowls. Easy to
pick up. Lightweight. ชามข้าวสแตนเลสเนื้อ
ดี รุ่นสแตนดาร์ด หยิบง่าย นำ้าหนักเบา
Item#
BW761A
BW761B
BW761C
BW761D
BW761E

Description
ราคาปลีก/MSRP
2 cups/16 oz
฿80
3 cups/24 oz
฿95
7 cups/56 oz
฿160
11 cups/88 oz
฿200
17 cups/136 oz ฿280

NON-SKID Embossed Stainless-Steel
bowls. ชามข้าวสแตนเลสเนื้อดี มีขอบยางกัน
ลื่น พิมพ์รอยเท้านูน
Item#
BW762A
BW762B
BW762C
BW762D
BW762E

Description
ราคาปลีก/MSRP
1 cups/8 oz
฿95
2 cups/16 oz
฿160
4 cups/32 oz
฿220
5.5 cups/48 oz
฿310
9 cups/72 oz
฿400

Kennel Bowl. Stainless-Steel bowls
with kennel hanging ring. ชามข้าวสแตน
เลสเนื้อดี พร้อมห่วงสำาหรับแขวนกรง ถอด
ล้างง่าย นำ้าหนักเบา
Item#
BW751A
BW751B
BW751C

Description
ราคาปลีก/MSRP
1 cups/8 oz
฿130
3 cups/24 oz
฿190
4 cups/32 oz
฿200

100% battery powered fountain. The whisper-quiet pump draws
water from the bowl up through the tube and filter to the top
of the lid, creating secondary drinking locations. Once water
reaches the top, it "rains" down the inside of the water chamber
and streams from the front nozzle to refill the bowl creating a
rain like flow that is naturally appealing to cats and dogs. No
more cords, outlets, or limitations on where to place your pet's
water fountain. Requires four D-Cell batteries (batteries not included). เฟรช โฟลว์ เรน นำ้าพุแมวและสุนัขที่สร้างเอฟเฟคคล้ายฝนตกที่ดึงดูดความ

สนใจสัตว์เลี้ยง ปั๊มนำ้าจะกรองและดูดนำ้าจากชามขึ้นไปยังชามนำ้าด้านบนที่ดื่มได้ง่าย และนำ้า
จะตกลงมาในถังคล้ายฝนตก จากนั้นจะไหลออกจากรูที่ฐานคล้ายนำ้าพุ ทำางานด้วยถ่าน
ไฟฉายขนาด D 4 ก้อน (ไม่มากับเครื่อง) ไม่ต้องเสียบปลั๊ก สามารถย้ายไปตั้งที่ใดก็ได้ ปั๊ม
นำ้าทำางานเป็นเวลา มีการตัดการทำางานเป็นช่วงๆ เพื่อประหยัดไฟ
Item#
Description
ราคาปลีก/MSRP
BW816 75 oz | 75 ออนซ์
฿2,190

WINNER
Cat Fancy
Editors'
Choice Award

fresh flow II

The Petmate Fresh Flow II is a purifying pet fountain providing
filtered water throughout the day for your pet. Features continuous circulating water and a unique, patented no-splash waterslide. The re-circulating flow and filter provide naturally cool and
oxygenated water, encouraging pets to drink more. Each unit
comes with a replaceable charcoal filter and adjustable valve
controls speed of water flow. Remember to change filter every
30 days to ensure freshness. เฟรช โฟลว์ ทู นำ้าพุแมวชนะรางวัล Cat Fancy
Editors' Choice Award ระบบนำ้าตกกันกระเด็นจดลิขสิทธิ์เฉพาะห้ามลอกเลียนแบบ กร
องนำ้าให้สะอาดอยู่เสมอและเพิ่มออกซิเจนให้กับนำ้า ทำาให้สุนัขและแมวสุขภาพปกติอยาก
ดื่มนำ้ามากขึ้น และช่วยให้สุนัขและแมวที่มีปัญหาโรคไตหรือโรคทางเดินปัสสาวะมีอาการที่ดี
ขึ้น ใหม่! เพิ่มระบบกรองฝุ่นผงป้องกันเครื่องตัน
Item#
Description
ราคาปลีก/MSRP
BW814A 50 oz | 50 ออนซ์
฿1,190
BW814B 110 oz | 110 ออนซ์
฿1,990

accessories
Replacement pump, debris and
Item#
BW815
BW812
BW813

charcoal filters. อะไหล่ปั้มนำ้า ไส้
กรองฝุ่ น ผงและไส้ ก รองชาโคล
สำาหรับซื้อเปลี่ยนทุก 30 วัน

Description
ราคาปลีก/MSRP
Debris & Charcoal Filter | ไส้กรองชาโคล + กรองฝุ่น ฿240
Charcoal Filter 2/pk | ไส้กรองชาโคล2 ชุด
฿150
Replacement Pump | อะไหล่ ปั้มนำ้า
฿595

Stay Fresh® Hooded litter pans. With Microban® antimicrobial protection that helps prevent the growth of odor-causing bacteria.
Large hooded litter pan features a spacious enclosure and attractive
wave design. A hinged plastic door allows for easy entry and exit,
and provides extra protection against litter scatter. Includes carbon
filter. สเตย์เฟรช กระบะทรายแมวควบคุมแบคทีเรยที่ทำาให้เกิดกลิ่นด้วยการเคลือบ ไมโคร
แบน รุ่นมีฝาพร้อมประตูกันกระเด็นและกันกลิ่นที่หมดจด มีหูหิ้วเปิดฝาตักทรายทิ้งได้ง่าย
พลาสติกแข็งแรงไม่กรอบหรอแตกง่าย พร้อมฟิลเตอร์กันกลิ่น
Item#
Description
COLOR/สี ราคาปลีก/MSRP
CL823A Large 19.5Lx16.6Wx9.3H in./นิ้ว
g g
฿995
CL823B Jumbo 22.6Lx18.1Wx11.9 H in./นิ้ว g g
฿1,295

cleanstep

Filter | ฟิลเตอร์

BOODA CLEANSTEP litter box. Designed for privacy, odor control,
and cleanliness. Removable hood with filter helps control odor and
hides litter from view. Elevated ramp helps clean cat's paws on
the way out. สุขาแมว บูด้า คลีนสเต็บ ออกแบบให้มีทั้งความสวยงามและความสะดวก
ในการใช้งาน ฝาพร้อมแผ่นกรองกลิ่นถอดได้ง่ายช่วยลดกลิ่นมูลในบ้านและปิดบังทรายเพื่อ
ความสบายตา ทางลงที่คล้ายบันได้ด้านหน้าช่วยเก็บทรายจากเท้าแมวก่อนออกจากห้องนำ้า
มีหลายสีให้เลือกดังภาพ 22.5" x 22.5" x 19" นิ้ว
Item#
Description
ราคาปลีก/MSRP
CL921PEA
Pearl/สีขาว
฿1,800
CL921TIT
Titanium/สีทอง
฿1,800
CL921NIC
Nickel/สีเทา
฿1,800
Litter Box Filter | แผ่นกรองกลิ่นสำาหรับเปลี่ยน
CL919
Filter 2/pk|ฟิลเตอร์ 2ช้น
฿120

Hi-back cat litter pan controls litter scatter and spray.
Ideal litter box for large
cats or those with messy litter habits. High back offers
protection from mess while
lower entrance makes it
easy to get into and out of.

Item#
CL091A
CL091B

กระบะทรายรุ่นไฮแบค ขอบด้านหลังสูง
กันทรายกระเด็นและกันแมวพ่นปัสสาวะ
ใส่กำาแพง ขอบด้านหน้าเตี้ยเพื่อให้เข้า
ออกง่าย มีสองขนาดให้เลือก คละสี
Description
ราคาปลีก/MSRP
Large 18L x 14W x 9H inch/นิ้ว
฿370
Jumbo 21L x 17W x 10H inch/นิ้ว
฿490

Scoop hook
ตะขอแขวนช้อนตักทราย
Top Entry Litter Pan. Attached lid makes clean up easier. Non-slip
texture and special grating on lid flows litter scatter back in to the
pan when opened. Built in handles allow for easy moving and pouring out old litter. Made in the USA. สุขาแมวชนิดเข้าด้านบน ถังขนาดใหญ่แต่
ไม่เกะกะ ใช้พื้นที่น้อย มีฝาช่วยลดกลิ่น เปิดปิดทำาความสะอาดได้ง่าย หมดปัญหาการกระเด็น
หรอสุนัขขุดคุ้ยทรายแมวโดยสิ้นเชง และแมวมีความรู้สึกปลอดภัยมากข้น มีตะขอแขวนช้อน
ตักทรายแมวเพิ่มความสะดวก ถังมีที่จับโดยรอบเคลื่อนย้ายและยกเทได้ง่าย
Item#
Description
ราคาปลีก/MSRP
CL097
20 X 15 X 15 inch/นิ้ว
฿1,390

Make cleaning the litter box easier and faster with Petmate's® Simple Sifting Litter Pan. Featuring a patented sifting technology, the Simple Sifting Litter System
has specially designed rounded blades that allows litter to pass through quickly
and easily. Constructed of durable plastic with a reinforced bottom. Includes 1
sifting pan and 2 regular pans. No shaking or scooping required. สุขาแมวซมเปิ้ล
ซฟติ้ง ออกแบบให้การเก็บมูลง่ายและรวดเร็วด้วยกระบะสามชั้น เพียงยกกระบะข้น ก็สามารถ
แยกทรายสะอาดออกจากมูลและนำามูลไปทิ้งได้ทันที ตะแกรงถูกออกแบบมาให้แยกมูลได้ง่าย
โดยไม่ต้องเขย่า ทำาจากพลาสติกแข็งแรง หนึ่งชุดมีสามช้น
Item#
Description
ราคาปลีก/MSRP
CL826
19.4" X 15.6" X 7" นิ้ว
฿950

Rimmed/มีขอบ

Basic/เบสิค

Stay Fresh® Basic & Rimmed litter pans. With Microban® antimicrobial protection that helps prevent the growth of odor-causing bacteria. Rimmed litter pans minimize litter scattering. สเตย์เฟรช กระบะทรายแมว

ควบคุมแบคทีเรยที่ทำาให้เกิดกลิ่นด้วยการเคลือบ ไมโครแบน มีให้เลือกรุ่นธรรมดาและรุ่นมีขอบ
ยกสูงกันกระเด็น ทำาจากพลาสติกแข็งแรงไม่กรอบหรอแตกง่าย พร้อมฟิลเตอร์กันกลิ่น
Item#
Description
COLOR/สี ราคาปลีก/MSRP
CL821A Basic/เบสิค SM 14.3Lx11Wx4H in.
g g
฿189
CL821C Basic/เบสิค LG 18.7Lx15.2Wx5.4H in.
g g
฿259
CL822A Rimmed/มีขอบ LG 18.6Lx15.4Wx10.5H in. g g
฿499

Simple Sifting Litter Scoop.
Specially designed rounded
blades allow litter to pass
through quickly and easily. No
shaking needed! This scoop
has a longer, easy-grip handle
than the average scoop. ช้อน

ตักทรายแมว ซมเปิ้ล ซฟติ้ง ซ่ออกแบบ
ให้ทรายสะอาดสามารถไหล่ออกได้อย่าง
รวดเร็วโดยไม่ต้องเขย่า สะดวก รวดเร็ว
และไม่เลอะเทอะ พลาสติกหนาแข็งแรงก
ว่าช้อนทั่วไป ไม่หักง่ายและด้ามหุ้มยางจับ
สบายยาวกว่ามาตรฐานเพิ่มความสะอาด
ให้กับมือคุณ
Item# Description
CL051 14.41 X 4.92 X 4.722 inch/นิ้ว

litter scoops

Durable litter scoops with Microban. ช้อนตักทรายแมว ทำาจากพลาสติก
ราคาปลีก/MSRP
฿170

scoop 'n hide

เนื้อเหนียวเคลือบไมโครแบนป้องกันเช้อแบคทีเรยและการข้นรา มีสามขนาดให้เลือก
สีขาวงาช้าง ผลิตในสหรัฐอเมรกา
Item#
CL087A
CL087B
CL087C

Description
Large | ขนาดใหญ่
Jumbo | ขนาดจัมโบ้
Giant | ขนาดไจแอนท์

No more searching for a place
to put your litter scoops. The
Scoop 'n Hide comes with
its own cover that can be
placed on the floor or the
shelf, keeping the mess and
the smell away from your
home and view. สกู๊ปแอนด์ไฮด์

Litter Scoop with Hook. Attaches
easily to most open litter pans to
keep the floor clean and for ease of
use. ช้อนตักทรายแมวชนิดมีตะขอสำาหรับเกี่ยว

กับของกระบะทรายชนิดไม่มีฝา เพื่อให้จัดเก็บและ
หาได้ง่ายเมื่อต้องใช้ และให้พื้นไม่เปื้อนสกปรกเป็น
ที่สะสมของแบคทีเรยและเช้อโรค
Item# Description ราคาปลีก/MSRP
CL052 Scoop
฿85

ช้อนตักทรายแมวพร้อมที่เก็บตั้งได้
ไม่ทำาให้บ้านของคุณเลอะเทอะ เก็บ
กลิ่นเหม็นและทรายที่ติดตามช้อนไม่
ให้มองเห็น ทำาให้ ไม่ต้องหาที่เก็บช้อน
ตักทรายอีกต่อไป
Item#
CL841

Description
1 Set | 1 ชุด

ราคาปลีก/MSRP
฿55
฿75
฿95

ราคาปลีก/MSRP
฿360

40 X 25 Foam Litter Mat has ridges that gently spread your cat's
paws to dislodge trapped litter, reducing litter scatter. The non-skid
backing keeps the mat in place and protects your floors. Easy to
clean- just vacuum, shake, or use a damp cloth to spot clean.
Item#
CL096

รุ่นคลีนสเต็บ

รุ่นเบสิค

รุ่นไฮแบ๊ค

Make clean up easier with litter box liners. Available for Basic,
Hi-Back, Dome and CleanStep litter boxes. Hi-Back models come
with drawstrings. ถุงรองกระบะทรายแมว ใช้คลุมบนกระบะทรายก่อนเททรายเพื่อการ
ทิ้งทรายที่ง่ายและไม่ต้องล้างกระบะ ใช้ได้ทั้งกับรุ่นมีฝาและไม่มีฝา มีให้เลือกสำาหรับรุ่นไฮแบค
(มีเชอกผูกถุงในตัว) รุ่นสำาหรับกระบะทรายรุ่นธรรมดา และสุขารุ่นโดม และคลีนเสต็บ
Item#
CL086A
CL086B
CL093A
CL093B
CL917
CL916

Description
Basic Large 12/pk | รุ่นเบสิค ใหญ่ 12 ถุง
Basic Jumbo 8/pk | รุ่นเบสิค จัมโบ้ 8 ถุง
Hi-Back L 12/pk | ไฮแบ๊ค ใหญ่ 12 ถุง
Hi-Back Jumbo 8/pk| "ฮแบ๊ค จัมโบ้ 8 ถุง
Dome 12/pk | รุ่นโดม 12 ช้น
Cleanstep 8/pk |คลีนสเต็บ 8ช้น

ราคาปลีก/MSRP
฿190
฿190
฿310
฿275
฿150
฿150

Description
40 x 25 inches/นิ้ว

ราคาปลีก/MSRP
฿418

Wee-Wee® Cat Air & Litter Box Odor Destroyer
eliminates pungent litter box urine and fecal
odors on contact without clumping litter. For use
in air, on litter, on hard surfaces such as litter
boxes, carriers and on fabrics. Won't clump litter. วีวี นํ้ายากําจัดกลิ่นในอากาศและบนพื้นผิวสูตรสําหรับกระบะ

ทรายแมวและกลิ่นมูลแมว ทํางานทันทีที่บริเวณมีกลิ่นถูกสเปรย์ ไม่
ต้องซับออก ใช้ได้ทั้งกับรอบกระบะทราย บนทราย พื้นเรียบและผ้า
เช่นที่นอน กรง เบาะรถยนต์ ฯลฯ ทํางานด้วยการทําลายกลิ่นไม่ใช่
กลบด้วยกลิ่นนํ้าหอม ไม่ทําให้ทรายแมวจับตัวเป็นก้อน
Item#
Description
YK899A 32 oz | ออนซ์

ราคาปลีก/MSRP
฿480

Petmate Crazy Circle. Watch your cat go crazy trying to get at the yellow
ball inside the track. Your cat will run around to bat the inner ball around
the circle trying to get it out! เครซ่เซอร์เคิ่ล วงล้อซ่อนลูกบอลที่กลิ่งไปมาเป็น
วงกลมเมือ่ แมวเข่ย ให้แมวของคุณสนุกสนานแลัคมุ้ คลัง่ ไปกับการพยายามว่งไปรอบๆ
เพื่อพยายามนำาบอลออกจากวงล้อ มีให้เลือกสองขนาด
Item#
CT061A
CT061B

Description
9.8" | 9.8 นิ้ว
17" | 17 นิ้ว

ราคาปลีก/MSRP
฿380
฿650

The Light Chaser satisfies a cat’s
natural stalking instinct. Made with
a safe LED light and complete with a
Velcro collar and batteries, your cat
will need a nap after playing hard
with the Light Chaser! ของเล่นไฟเลเซอร์

The Bergan Turbo Track. Each piece twist-locks together with any other
piece, making the possibilities nearly endless. Buy 1 set or buy 10 sets and
transform it from a track to a highway that keeps your cat entertained
for hours. เทอร์โบแทรค ของเล่นแมวชนิดรางที่เปลี่ยนรูปร่างได้แทบไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อ
แก้เบื่อ สามารถนำาหลายๆ ชุดมาต่อกันให้กลายเป็นชุดใหญ่ได้ ช่วยให้แมวออกกำาลัง
กายได้ดีเยี่ยม
Item#
CT712

Description
Turbo Track | เทอร์โบแทรค

ราคาปลีก/MSRP
฿690

LED สำ�หรับให้แมววิ่งไล่ ส�ม�รถใช้เล่นกับแมวได้
หรืแจะให้แมวสวมเป็นปลอกคอวิ่งไล่เองไม่มีวันจบ
ก็ได้เช่นกัน ปลอกคอเป็นตีนตุ๊กแกปรับได้หล�ย
ขน�ด เปลี่ยนถ่�นได้
Item#

Description ราคาปลีก/MSRP

CO977BLA Light Chaser

฿200

The Catnip Cyclone™ generates air currents to stimulate the euphoric
aroma from cat nip inserted into the center. Made in USA. BPA Free. แค
ทนิปไซโคลน ของเล่นวงล้อแมวทีป่ ล่อยกลิน่ แคทนิปหอมหวลออกมาจากช่องกลางวง
สามารถเติมแคทนิปได้ตามต้องการเพื่อให้แมวเล่นสนุกไม่รู้เบื่อ ช่วยออกกำาลังกายได้
ดี ผลิตในสหรัฐอเมรกา ไม่มีสารพิษ
Item#
CT711

21"

Description
Cyclone | ไซโคลน

Turbo Catnip Oil Spray is available in a convenient 1 oz.
spray for a catnip boost anytime. Apply catnip spray
directly to toys or scratching posts. เทอร์โบ แคทนิปสเปรย์
บรรจุในขวดขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก กลิ่นหอมแรงติด
ทนนาน ใช้พ่นลงบนชองเล่นและของใช้ต่างๆ ที่ต้องการให้แมว
เล่นหรือจกข่วน

24"

Item#
CT829

Description
Post | เสาอย่างเดียว 20" นิ้ว
W/Perch | มีที่นอน 24" นิ้ว

ราคาปลีก/MSRP
฿890
฿1,600

Description
1 oz | ออนซ์

ราคาปลีก/MSRP
฿170

Zoom Around the Room Organic Catnip.
Chock-full of only the best parts of the catnip
plant, our Zoom Around the Room high-test
organic catnip contains only the leaf and the
flower. Comes in a zip-sealed plastic bag for
ultimate freshness! แคทนิปออร์แกนิคคัดพิเศษให้มี
แต่ใบและดอก กลิ่นแรงพิเศษ ผ่านการทดสอบขั้นสูง
แล้ว ใช้ล่อแมวให้เล่นของเล่นต่างๆ ใส่ในตู้อบแคทนิป
สอดไส้ของเล่น หรือโรยบนที่นอกหรือพื้นให้แมวชื่น
ชอบและถูไถอย่างสนุกสนาน บรรจุในถุงซปล็อคเก็บ
ง่าย ไม่หกเลอะเทอะ

Four Paws Super Catnip Scratching Post & Perch. Scratching post features
21" tall post with sial and carpet covering and a catnip toy. Scratching
Perch features a carpeted base and top perch, along with a sisal and
carpeted 24" tall scratching post complete with 2 hanging catnip plush
rattle balls. เสาข่วนแมวซุปเปอร์แคทนิป จาก โฟร์พอวส์ มีให้เลือกทั้งชนิดมีและ
ไม่มีที่นอนด้านบน รุ่นเสาอย่างเดียวมีความสูง 21 นิ้ว หถ้มด้วยสองพื้นผิวคือเชือก
และพรม พร้อมของเล่นแคทนิป รุ่นมีที่นอนมีฐานและที่นอนด้านบนเป็นพรม เสาส่วน
หนึ่งเป็นเชือก อีกส่วนเป็นพรม ให้แมวปีนป่ายและจกข่วนได้หลายพื้นผิว พร้อมของ
เล่นห้อยสองช้น สูง 24 นิ้ว
Item#
CT823
CT824

ราคาปลีก/MSRP
฿460

Item#
CT255

Description
4 oz | 4 ออนซ์

ราคาปลีก/MSRP
฿80

RASCALS
2.5" Squeaky Mouse
หนูบีบมีเสียง

CT734

CT733
3.75" Whirly Bird
เวอรลี่ เบิร์ด
CT732

CT731
1.5" Lattice Ball
w/Bell บอลกระดิ่ง

CT060

CT059

1.25" Rainbow Foam
ball บอลโฟม

Leather
Mouse
หนูหนังกลับ

CT032

Hypno Mouse
หนูพันด้�ยย�ง

2" Plush Mouse
หนูขนฟู

4" Furry
Mouse
หนูขนสั้น

CT051
CT828
39" Tail Teaser
เบ็ดตกปล�เทอร์
โบเทล

6.5" Catnip
Belly
Hedgehog
เม่นสอดไส้
แคทนิป
CT823HEA

Catnip
Belly
Mouse หนู
สอดไส้
แคทนิป
CT823MOU

Plush toys with
refillable catnip
pocket!

CT823DUC

4.5" Catnip Belly
Duck เป็ดสอดไส้
แคทนิป

Pull me!
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8.5" Turbo Tail
เทอร์โบเทล
CT826

s!
ce

B

CT827
9" Turbo Tail & Ball
เทอร์โบเทลและบอล

1.75" Rattle Tail
บอลเชือกเสียงถั่ว CT736

n
ou

CT825
3.5" Bouncy Bird
(bouncing ball inside)
นกสอดไส้บอล

CT735

5" Plush Monster
ม๊อนสเตอร์ขนฟู

Assorted Cat Toys. Watch your cat pounce, chase, and go crazy over these innovative toys!
ของเล่นสำาหรับแมวเข่ย ตะปบ ว่งไล่ และกระโจนใส่ มีหลายรูปแบบและพื้นผิวให้เลือก

br

Vi

CT751
3" Furry Bird
นกห�งฟู

CT824
6.25" Vibrating
Creature
ตุ๊กต�จิ้งจกดิ้นได้
เมื่อดึงห�ง

Item#

CT733
CT734
CT731
CT732
CT060
CT059
CT032
CT051
CT751

WATCH IT ON YOUTUBE!
https://youtu.be/Yz-9R1X35ws

Description

ราคาปลีก/MSRP

2.5" Fuzzy Mouse | หนูบีบมีเสียง
3.75" Whirly Bird | เวอร์ลี่เบิร์ด
1.5" Lattice Ball | บอลกระดิ่ง
1.25" Rainbow Ball | บอลโฟม
Leather Mouse | หนูหนังกลับ
Hypno Mouse | หนูพันด้�ยย�ง
4" Fur Mouse | หนูขนสั้น 4 นิ้ว
Plush Mouse | หนูขนสัตว์
3" Furry Bird | นกห�งฟู

฿25
฿60
฿20
฿30
฿30
฿30
฿25
฿30
฿140

Turbo 22" Random Roller Cat Toy
is designed for hours of mental
stimulation and interactive fun.
The battery powered ball moves
randomly inside the cover. Battery included. เทอร์โบโรลเลอร์ ของเล่น

แมวลูกบอลในถุง บอลใส่ถ่�นวิ่งไปม�ได้ข้�ง
ในถุงทรงกลม ช่วยล่อแมวให้ไล่จับในทิศท�งที่
ค�ดเด�ไม่ออก และไม่ส�ม�รถนำ�บอลออกม�
ได้ ช่วยให้แมวได้ออกกำ�ลังก�ยและเล่นสนุกได้
เป็นชั่วโมงไม่มีเบื่อ ในชุดแถมถ่�นพร้อม
Item#

CT821

Description

16" X 15" X 18"

ราคาปลีก/MSRP
฿790

CT825 3.5" Bird | นกกระเด้งได้
CT823DUC Catnip Duck | เป็ดแคทนิป
CT823HEA Catnip Hedgehog | เม่นแคทนิป
CT823MOU Catnip Mouse | หนูแคทนิป
CT824 Vibrating Creature | จิ้งจกดิ้นได้
CT826 Turbo Tail | เทอร์โบเทล
CT827 Turbo Tail w/Ball|เทอร์โบเทล+บอล
CT828 Turbo Tail Teaser|เบ็ดเทอร์โบเทล
CT735 Plush Monster|ม๊อนสเตอร์ขนฟู
CT736 Rattle Ball | บอลเชือกเสียงถั่ว

฿150
฿280
฿280
฿280
฿280
฿180
฿150
฿320
฿60
฿45

Turbo Catnip Oil Spray is
available in a convenient 1
oz. spray for a catnip boost
anytime. Apply catnip spray
directly to toys or scratching
posts. เทอร์โบ แคทนิปสเปรย์ บรรจุใน

ขวดขน�ดกระทัดรัด พกพ�สะดวก กลิ่น
หอมแรงติดทนน�น ใช้พ่นลงบนชองเล่น
และของใช้ต่�งๆ ที่ต้องก�รให้แมวเล่น
หรือจิกข่วน
Item#

CT829

Description

1 oz | ออนซ์

ราคาปลีก/MSRP
฿170

Hub Kit

(Hub + Solid Cat Crawl
ชุดเร่มต้น บ้าน+อุโมงค์ทึบ)

Safe sleeping place for cats with wire opening that can be adjusted
to cat size. Zipper closure offers back escape route if needed
คอมฟี่ โคคูน ถุงนอนนุ่ม หนา สำาหรับแมวที่ชอบซุกซ่อน ปากถุงสามารถดัด
ให้อยู่ทรงได้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะกับขนาดของแมว ก้นถุงมีซปเปิดได้เพื่อ
ใช้เป็นอุโมงค์หรือจะปิดเพื่อใช้เป็นที่ซ่อนก็ง่ายดาย

Hub
with extension

Item#
BD511GRE
BD511BLU

Description
Green 20 x 16" | สีเขยว 20 x 16 นิ้ว
Blue 20 x 16" | สีนำ้าเงน20 x 16 นิ้ว

ราคาปลีก/MSRP
฿680
฿680

ปุ่มนูนสามารถ
กดลงได้เพื่อเพิ่ม
ความยากในการ
ปล่อยขนม

Carrier Kit

(Carrier + Solid Cat Crawl
ชุดเร่มต้น กระเป๋า+อุโมงค์ตาข่าย)

Nubs can be
pushed in to
increase difficulty.

ASTEROID TREAT TOY

Carrier
with extension

An ingenious design makes this a toy that will grow with your cat's
puzzle-solving abilities. Translucent outer shell allows cat to see
treats inside. Nubs can be pushed in to increase difficulty, making
it more challenging for treats to come out. ของเล่นแมว แอสเตอร์รอยด์
ของเล่นทรงอุกกาบาต ซ่อนขนมได้ ปุ่มรอบๆ บอลสามารถกดให้จมหรือทำาให้นูนได้
เพื่อเพิ่มความยากของการปล่อยขนม

Item#
CT556

Cat Crawl
Mesh

ราคาปลีก/MSRP
฿218

Cat Crawl
Solid

Encourage cat play in and around carrier with base camp hub and
carrier set. Hub kit comes with one solid cat crawl attachable on
three sides. Carrier kit comes with one mesh cat crawl attachable
on three sides. Cat Crawl can be used on its own as a play tunnel
or as an extra tunnel for Base Camp. Folds in seconds to save space.
ถำา้ และอุโมงทีต่ อบสนองความต้องการมุดและแอบซ่อนของแมวขณะเล่นหรือจับ
เหยือ่ ชุดถำา้ มากับอุโมงค์ทบึ 1 ช้น สามารถติดได้ถงึ สามด้าน ชุดกระเป๋าสะพาย
มากับอุโมงค์ตาข่าย 1 ช้น สามารถซื้ออุโมงค์ติดเพิ่มได้ หรือจะใช้อุโมงค์อย่าง
เดียวสำาหรับให้แมวเล่นลอดไปมาก็ได้เช่นกัน พับเก็บง่ายไม่กินที่
Item#
CT541
CT540
CT543
CT542

Description
2.6" | / 2.6 นิ้ว

Description
ราคาปลีก/MSRP
Hub Kit (W/ 1 Cat Crawl)| ชุดถำ้าแถมอุโมงค์ 1 ช้น
฿1,890
Carrier Kit (W/ 1 Cat Crawl)| ชุดกระเป๋า+อุโมงค์ 1 ช้น
฿1,890
Mesh Cat Crawl | อุโมงค์ตาช่าย 1 ช้น
฿490
Solid Cat Crawl | อุโมงค์ทึบ 1 ช้น
฿490

Marinater
Compatible!
ใช้กับตู้อบ
แคทนิปได้

Photo Fish Mega-Marinate Cat Toys fit into the Jackson Galaxy large
Vault Marinater to soak up fresh catnip scent! Natural cotton and
rope are safe for playtime. Large size and extra filling make them
perfect for bunny kicks. ของเล่นแมว โฟโต้ฟิช ที่เหมือนของจรง สอดไส้
ให้มีรูปทรง 3D เพิ่มความเหมือนจรงและใช้กอดและถีบเล่นได้ สามารถใช้ได้กับ
ตู้อบแคทนิปของแจ๊คสันกาแล็คซ่ เพื่อให้กลิ่รแคทนิปหอมหวลชวนเล่นเสมอ
Item#
CT557A
CT557B

Description
Small 2/pk | ขนาดเล็ก แพ๊ค 2 ตัว
Large 1/pk | ขนาดใหญ่ แพ๊ค 1 ตัว

ราคาปลีก/MSRP
฿152
฿218

LED Balls CT523
LED Balls CT523

GALAXY SPIRAL
& LED BALLS

COMFY CAT NAPPER

Lightweight and uniquely designed bed by Jackson Galaxy with a
soft, colorful quilted microlux plush and filled with composite foam.
For hardwood or tiled homes, the non-skid bottom helps to keep
the mat in place. One size fits all. Machine washable. คอมฟี่ แคทแนป
เปอร์ ทีน่ อนนุม่ ออกแบบโดยแจ๊คสัน กาแล็คซ่ หุม้ ด้วยป้าขนคล้ายไมโครไฟเบอร์
และสอดไส้ด้วยโฟมคอมโพสิทที่นุ่มพิเศษ ใช้ ได้กับแมวทุกขนาดและเหมาะกับ
พื้นไม้หรือพื้นกระเบื้อง วัสดุด้านล่างช่วยให้ที่นอนไม่เลื่อนไปมา ซักเครื่องได้
Item#
BD512ORC
BD512PIN
BD512GRA

Description
Orchid 18" x 13" | สีม่วง 18 X 13 นิ้ว
Pink 18" x 13" | สีชมพู 18 X 13 นิ้ว
Gray 18" x 13" | สีเทา 18 X 13 นิ้ว

ราคาปลีก/MSRP
฿270
฿270
฿270

- Durable melamine design with sisal pad insert
- Rubber feet keep toy in place for lasting play
- LED ball activated by play and turns off automatically.
- Balls can be easily switched out or replaced
กาแล๊คซ่สไปรัล วงล้อใส่ลกู บอลกระพรบไฟ LED ล่อให้แมวว่งไปมาพยายามนำาบอล
ออกจากล้อ บอล LED จะติดเมือ่ แมวเล่นและดับเองเพือ่ ประหยัดไฟ ด้านบนมีกระดาษ
แข็งสำาหรับข่วน ที่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ตลอดเวลา ชุดวงล้อมาพร้อมบอล 1 ลูก
สามารถซื้อเพิ่มหรือซื้อเฉพาะบอลให้แมวเล่นตามลำาพังได้
Corrugate
replacement
CT524

Item#
CT534PUR
CT523
CT524

Description
Sprial + 1 LED Ball | วงล้อ
LED BAll 2/pk | บอล 2 ลูก
Corrugate 2/pk | กระดาษ 2 ช้น

ราคาปลีก/MSRP
฿1,090
฿150
฿130

BUTTERFLY BALL
A mentally stimulating,
battery-operated toy that
provides your cat with
visual entertainment. Using sensor-activated action to set the butterfly
fluttering within the ball,
this playful sphere taps
into your cat's natural
instincts to observe and
track prey. For indoor
use only. บัทเทอร์ฟลาย
บอล ลูกบอลพลาสติกด้านในมีผีเสื้อที่ดูเหมือนจรง บินไปมาล่อให้แมวจับ ลูกบอล
สามารถกลิง้ ไปมาได้ และผีเสือ้ จะบินไปมารอบบอลพร้อมกระพือปีกเพือ่ ล่อแมวให้ไล่
ตะครุบอย่างสนุกสนาน ทำางานด้วยถ่านไฟฉาย สามารถเปลีย่ นได้ และใช้เซ็นเซอร์ใน
การจับความเคลื่อนไหว

Item#
CT558

Description
Butterfly Ball 6" | บอลผีเสื้อ 6 นิ้ว

ราคาปลีก/MSRP
฿1,090

Watch it LIVE: https://youtu.be/MeQnDBx7P48

GRAVITY TOWER
A bouncy, tipsy, topsy, turvy, spinning magical magnetic cat toy! Unique
repelling magnets bounce as your cat bats at the different textured toys
on the ends of each peg encouraging active play at all hours of the
day. The weighted base keeps the Gravity Tower upright and allows it
to wobble and spin 360 degrees. แกรวตี้ทาวเวอร์ ของเล่นแมวติดแม่เหล็ก
พร้อมขาหมุนได้ 360 องศาติดของเล่นที่ปลายหลายวัสดุและพื้นผิวเพื่อล่อให้แมว
ตะครุบ ฐานออกแบบให้ล้มลุกได้ด้วยตนเอง และแม่เหล็กจะช่วยให้ก้านติดของเล่น
เหว่ยงไปมาได้เองโดยไม่ต้องใช้ถ่าน
Item#
CT559

Description
Gravity Tower 7.8" X 6" X 10" นิ้ว

ราคาปลีก/MSRP
฿990

ECLIPSE BOWL

SPACE STATION

Watch as your cat hunts the ball from multiple openings inside or outside the station. Serves as a bed, a hideout and a toy with scratch pad
inside! สเปซเสตชั่น ของล่นยานอวกาศที่ใช้เป็นที่นอน ที่ซ่อน ที่ข่วน และที่เล่นจับ
ลูกบอลในราง มีรูหลายรูให้แมวแหย่มือเข้าไปเข่ย ขอบสูงคล้ายกะละมังที่แมวชอบ
เข้าไปซ่อน รางลูกบอลด้านล่างเข่ยได้จากทั้งข้างนอกและข้างใน พร้อมถานกระดาษ
ข่วนที่เปลี่ยนได้ตลอดเวลา

Item#
CT555

Description
Space Station | สเปซเสชั่น

ราคาปลีก/MSRP
฿1,190

Jackson Galaxy's stainless steel bowl.
The slightly curved bowl reduces
whisker stress, helps prevent chin
acne, and helps keep food in the
bowl. Non-Skid feet also keeps the
bowl in place while your cat is eating.
ชามสเตนเลส อีคลิบส์ ออกแบบโดยแจคสัน
กาแล๊คซ่ ให้เหมาะกับแมวโดยเฉพาะ ชามที่
ตืน้ จะไม่ทาำ ให้ระคายเคืองหนวดของแมวและ
ไม่ทาำ ให้คางเปือ้ นสกปรก ขอบโค้งมนช่วยให้
อาหารไม่หกเลอะเทอะ ขายางกันลืน่ และช่วย
ยกระดับชามให้เหมาะกับแมว

Item#
Description
ราคาปลีก/MSRP
BW851 7.5" X 3.9" X 1.8" 3oz ฿460

Sisal wobbly cat toy
with faux feather.
Round, weighted bottom creates unpredictable movement.

Set of three critters made
with all-natural materials:
Loofa , paper, twine,
wicker. แนชเชอรัล เพลย์ไทม์
ชุดของเล่น 3 ช้นที่ทำาจากวัสดุ
ธรรมชาติทแี่ มวชืน่ ชอบ คือ ใยบวบ
กระดาษ เชือก และหวาย ปลอดภัย
และมีสีสันที่แมวชื่นชอบ
Item# Description
ราคาปลีก/MSRP
CT515 3/pk | ของเล่น 3 ช้น ฿160

ของเล่ น ล้ ม ลุ ก หุ้ ม ด้ ว ยเชื อ ก
สำาหรับช่วน ปลาย ติดขนนก
เทียม เพิ่มความตื่นเต้นให้กับ
แมวเมื่อไล่ตะครุบ
Item# Description
ราคาปลีก/MSRP
CT512 Wobbler | วอบเบลอร์์
฿150

Mouse shape with vibrating mechanism in body - pull tail to activate for
extra long run time. Catnip pod in
center. ของเล่นรูปหนูดึงหางแล้วดิ้นได้เหมือน
ของจรง เล่นได้
Item# Description
CT511 มอเตอร์เมาส์

ราคาปลีก/MSRP
฿150

Encourage cat's need
to stalk and attach
prey. Catnip pods, at
each end. คิคเกอร์ ของเล่น

แมวผ้ า ขนนุ่ ม ออกแบบให้ แ มว
ตะครุบและกอด กัด เอาขาถีบ
คล้ายการจับเหยื่อขนาดใหญ่
สอดไส้แคทนิปทั้งสองปลาย
Item# Description
ราคาปลีก/MSRP
CT532 Plush Kicker | คิคเกอร์ ผ้าขน
฿180
CT533 Plush Kicker | คิคเกอร์
฿240

Catnip Vault Marinater. This easy to use vault allows you to
add your favorite cat toys to it, pour catnip into the edges on
the bottom half and then replace the lid to begin the infusion.
เดอะวอล์ท ตู้อบแคทนิปขนาดจ๋ว เพียงใส่แคทนิปในช่องที่ฐาน แล้วใส่ของเล่นต่างๆ
CT533

CT532

เข้าไป เท่านี้คุณก็จะได้ของเล่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นแคทนิป
Item#
Description
ราคาปลีก/MSRP
CT554A Small 7.4" x 5.5" x 5" นิ้ว
฿490
CT554 Large 11.4" x 5.5" x 5" นิ้ว
฿595

5.5" นิ้ว
10" นิ้ว

Life-like, photo finish stuffed toys infused with catnip. Available in three
interesting sizes and shapes. ของเล่นแมวรูปสัตว์เหมือนจรง กลิ่นแคทนิปหอมรุนแรง
สีสันสดใส มีสามแบบให้เลือก ทั้งขนาดใช้เข่ย ใช้ตะปป และ ขนากใช้กอดเอาขาถีบ
CT520 Desert Dweller 2/pk | กิ้งก่าทะเลทราย 2 ช้น
฿200
CT525 Iguana Kicker 1/pk | อิกัวน่า (ใช้ขาถีบ) 1 ช้น
฿240
CT560 Bettle Bat Around 1/pk | ด้วง 1 ช้น
฿170

Ground Persuit
ชุดเหยื่อบนดิน
และแมลงสำาหรับเปลี่ยน

ng

opi

ปรับ

Air Persuit prey
ขนนกสำาหรับเปลี่ยน

esc

Tel

ควา
มย

าวไ

ด้

Air Persuit kit
ชุดเหยื่อบนฟ้า

nd

Wa
Air Persuit

Ground Persuit
Item# Description
ราคาปลีก/MSRP
CT521 Air Wand Kit | ชุดเหยื่อบนฟ้า
฿495
CT522 Ground Wand Kit | ชุดเหยื่อบนดิน ฿495
CT513 Air Prey Toy | ขนนก
฿150
CT514 Ground Prey Toy | แมลง
฿150

MOJO MAKER. Air and ground persuit kit with telescoping wand. Air persuit kit comes with rope and feather.
Ground persuit kit comes with wire and ground prey.
Yous are interchangable. โมโจเมเกอร์ ชุดไม้ล่อแมวปรับความยาว

ได้รุ่นเหยื่อบนฟ้ากับเหยื่อบนดิน ชุดเหยื่อบนฟ้าใช้เชือกติดขนนกที่ปลายให้
กระโจนจับกลางอากาศ รุน่ เหยือ่ บนดินใช้ลวดติดเหยือ่ คล้ายแมลงให้ไล่ตะครุบ
บนพื้น ทั้งสองรุ่นเปลี่ยนสับของเล่นได้

3" นิ้ว

Bird with feather Tail is infused with catnip. Each colorful, fun
toy produces a strong aroma that drives cat's crazy, stimulating
play. Entice her today with the alluring scent of catnip! ของเล่น
แมวรูปนกทีอ่ บอวลไปด้วยกลิน่ แคทนิปทีจ่ ะทำาให้แมวของคุณเคล้าเคลียไม่รู้
จบ หางขนนกเป็นพุ่มล่อให้แมวตะครุบอย่างเมามันส์

Designed to activate natural instincts to pounce and play!
Infused with strong catnip that will drive your cat crzay. Furry
tails add to the fun. ตุก๊ ตาสอดไส้แคทนิปกลิน่ แรงทีช่ ว่ ยกระตุน้ ความ
ต้องการตะครุบและล่าเหยื่อ หางเป็นพวงขนฟูที่แมวช่นชอบ

Item#
Description
ราคาปลีก/MSRP
CT441BIR Orange Bird 5.75" | นกสีส้ม 5.5"
฿110
CT442 Black & White Bird 5.75" | นกสีดำา 5.5"
฿140

Item#
CT431
CT432
CT433

JW Pet Cataction Ball with
feather tail. The flexible wire
provides quick movement to
test your cat's agility. She will
love to try to catch the feathers & pom-poms on this cat
toy in mid flight. เบ็ดตกปลาที่
ใช้ล่อแมวด้วยบอลกลมติดหางขน
นกเป็นพวง ล่อให้แมวกระโดดตะ
ครุบกลางอากาศได้ไม่รเู้ บือ่ คันเบ็ด
ยืดหย่นุ แกว่งได้รวดเร็วเหมือนจรง

Description
ราคาปลีก/MSRP
Orange Squirrel | กระรอกสีส้ม 4.5"
฿100
Grey Skunk | สกั๊งค์สีเทา 4.5"
฿100
Purple Raccoon | แรคคูนสีม่วง 4.5"
฿100

A combination of a bird,
a fish, with added feathers, crinkly sound, and
catnip all in one creature
hangin from a 20" wand.
ของเล่นแมววอนเดอร์ฟูลส์
ของเล่ น ติ ด เบ็ ด ทีี เ หยื่ อ รวม
ทุกอย่างไว้ ในตัวเดียวไม่ว่า
จะเป็น นก ปลา ขนนกเป็น
พวง เสียงกรอบแกรบคล้าย
ถุงพลาสติก และแคทนิป ติด
ที่ปลายเบ็ดยาว 20 นิ้ว

The Feather wand is perfect
for keeping your hands scratch
free when playing with cats.
Use feather at end of handle
or dangle feather about for
twice the fun! ของเล่นเบ็ดตก
ปลาติดบอลขนยาวที่แมวช่นชอบ
ใช้เล่นกับแมวได้เป็นเวลานาน ด้าม
พลาสติกยาวปกป้องมือคุณจาก
การถูกข่วน ปลายเบ็ดมีบอลขนเพิม่
เติมเพื่อเล่นได้สองแบบ
Item#
CT430

Desc
ราคาปลีก/MSRP
1/pk | 1 ช้น
฿160

Item#
CT434

Description
1/pk | 1 ช้น

Item# Description ราคาปลีก/MSRPCT443 1/pk | 1 ช้น
฿200

Just roll back and watch the mouse scoots
across the floor for your cats to chase. Catnip
infused. No batteries required. ของเล่นแมว ซป
ปีเ้ มาส์ หนูขนน่มุ ติดล้อ เพียงดึงถอยหลังก็สามารถ
ว่งได้เอง ให้แมวไล่ตะครุบ ไม่ต้องใส่ถ่าน หางยาว
ชวนให้ตะปบ อบกลิ่นแคทนิปในตัว

MAGNETIC
MOTION

Mesmerizing magnetic motion cat toy works without batteries or
motors, it runs with magnets! It bobbles, swings and flies around
just waiting for your cat to come a running. Lures with brightly
colored lady bug cat toy.แมกเนติแคท ของเล่นแมวใช้การดึงดูกของ
แม่เหล็กที่ทำาให้เบ็ดเหว่ยงของเล่นเต่าทองที่ปลายไปมาอย่างประหลาดและ
ตลอดเวลาโดยไม่ต้องใส่ถ่าน ล่อให้แมวสนใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
Item#
CT436

Description
1/pk | 1 ช้น

ราคาปลีก/MSRP
฿380

Item#
CT444

Description ราคาปลีก/MSRP
1/pk | 1 ช้น
฿180

Attach to any doorknob and
transform your door into a fun,
interactive toy in seconds. A
furry, feathered mouse dangles
irresistibly on a bungee cord from
the doorknob attachment at the
perfect height to entice curious
cats for hours of play.
สปรงสตรง ของเล่นแมวหนูติดสาย
ยางยืดกระเด้งข้นลงเวลาแมวตะตรุบ
ใช้แขวนกลอนประตูทุดชนิดให้แมวเล่น
เองได้เมื่อคุณไม่อยู่บ้าน
Item#
CT439

Description
1/pk | 1 ช้น

ราคาปลีก/MSRP
฿270

ราคาปลีก/MSRP
฿140

nontoxic

RoboBone

NEW!

A motorized dog chase toy that randomly
travels, distributing treats along the way.
Pre-programmed to run from your pet for
3 minutes then go to sleep mode until your
pet wakes it up with a nudge. Works on all
indoor floor surfaces including carpet, tile,
and wood. Made from durable non-toxic
plastic materials. Uses 4 AAA batteries (not
included). For dogs up to 50 pounds.
โรโบโบน กระดูกปล่อยขนมขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
ที่จะว่งไปมาปล่อยขนมลงที่พื้นให้สุนัขว่งไล่ตาม
เก็บ ทำางานครั้งแรก 3 นาที แล้วจงเข้าโหมดพัก
จนกว่าสุนัขจะเข่ยให้ตื่นข้นมาใหม่ แล้วจงทำางาน
อีกครั้งละ 2 นาที ใช้ได้กับพื้นบ้านทุกประเภทเช่น
พรม กระเบื้อง หรอพื้นไม้ ใช้ถ่าน AAA 4 ก้อน
(ไม่ได้มากับสินค้า) เหมาะกับสุนัขไม่เกิน 20 กก.

Bouncin'
Bowlin' Pin
Tough rubber toy with durable squeaker.
Perfect for flinging, rolling, and carrying.
Vanilla scented. บาวน์ซ่ง โบวลิ่ง พิน ของเล่นทำา
จากยางหนาพิเศษ บีบแล้วมีเสียง จับง่าย ขว้างง่าย
กลิ่นวานิลลาช่วยให้ลมปากหอมสดช่น
Item#
DT452B
DT452C

Description
Medium | กลาง
Large | ใหญ่

Item#
DT471

Description
RoboBone | โรโบโบน

ราคาปลีก/MSRP
฿840

ราคาปลีก/MSRP
฿270
฿340

บีบแล้ว
มีเสียง
Ever tuff Squeaky Barbell & Wobbling Ball. Squeaky Barbell's
tough exterior protects squeaky natural rubber toy inside.
Wobbling Ball provides rolling bouncing action. It spins and
slides to provide boredom-busting fun. เอเวอร์ทัฟบาร์เบล และ
บอล รุ่นบาร์เบลภายนอกเป็นวัสดุไนล่อนสำาหรับแทะเนื้อแข็งด้านใน
เป็นบอลยางบีบแล้วมีเสียง รุ่นบอลทำาจากกระดูกไนล่อนหุ้มยางกระ
เด้งดี กลิ้งและหมุนไปมาได้ กระดูกสามารถดึงไปมาได้แก้เบื่อ

DT460B BARBELL

Item#
DT460B
DT461B

DT461B Ball

NEW
ใหม่!

Tough By Nature Champion Dog
Toy. Made of the toughest 100%
natural rubber, the Chompion
can withstand limitless hours of
even the most vigorous chewing
without discoloring or losing that
great taste. ของเล่นยางสำาหรับแทะ
ชอมเปี้ยน ทำาจากยางเกรดทนทานที่
สุด 100% เพื่อทนการกัดแทะที่รุน
แรงเป็นระยะเวลายาวนาน สีไม่เปลีย่ น
และยังคงรสชาติที่หอมอร่อยเสมอ

Symphony of Squeaks
Features different squeakers in three chambers to engage your
dog to play longer and with more interest. Each squeaker emits
a different sound where dogs can compose thier own tunes. ของ
เล่นยางเนื้อหนาบีบแล้วมีเสียง ในแต่ละด้านจะส่งเสียงคนละโทน เพิ่มความ
สนุกสนานน่าสนใจให้สุนัข ราวกับว่าได้เล่นไปและแต่งเพลงไปด้วย
Item#
DT472RED
DT472GRE
DT472BLU

Description
Red | สีแดง
Green | สีเขยว
Blue | สีน้ำาเงน

ราคาปลีก/MSRP
฿295
฿295
฿295

Description
ราคาปลีก/MSRP
Squeaky Barbell Medium | บาร์เบล กลาง ฿250
Ball Medium | บอล กลาง
฿250

Item#
DT457A
DT457B
DT457C

Description
Lightweight | รุ่นไลท์เวท เล็ก
Middleweight | รุ่นมิดเดิ้ลเวท เล็ก
Heavuweight | รุ่นเฮว่เวท เล็ก

ราคาปลีก/MSRP
฿140
฿180
฿295

Squeaky rough N tough Ruffians are made from durable natural rubber to provide long lasting fun for your dog. This bouncy
fetch and chew toy is geared towards small to large breed
dogs. รัฟเฟี่ยนส์ ของเล่นยางธรรมชาติหนาพิเศษเพื่อความคงทน
บีบแล้วมีเสียง กระเด้งได้ดี ยางมีกลิ่นหอมช่วยให้กลิ่นปากหอมสดชื่น
Item#
DT446BEA
DT446CAT
DT446FIS
DT446CHI
DT446OCT
DT446TUR

Description
Bear Medium | หมี กลาง
Cat Small | แมว เล็ก
Fish Large | ปลา ใหญ่
Chicken Medium | ไก่ กลาง
Octopus Large | ปลาหมึก ใหญ่
Turtle Small | เต่า เล็ก

ราคาปลีก/MSRP
฿180
฿135
฿250
฿180
฿245
฿135

Rubbery, chewy and bouncy Grass Ball
cleans teeth and massages gums. Center hole perfect for stuffing with treats.
Infused with vanilla extract.กราสบอล บอล

ยางกลิ่นวานิลลา เพื่อลมปากหอมสดชื่น มีปุ่มนวดเหงือก
และขัดฟัน เนื้อยางเหนียว ทน กระเด้งได้ พร้อมช่องใส่ขนม
กลางลูกเพิ่มความน่าสนใจ
Item#
DT458A
DT416B

Description
Small | เล็ก
Medium | กลาง

ราคาปลีก/MSRP
฿120
฿180

JW Elastarope dog toys are made from mixed materials to
appeal to a variety of dogs! The soft rope is combined with
TPR and woven into shapes your dog will love. อีล�สต�โรพ ของ

เล่นแบบใหม่ที่รวมวัสดุสองชนิดเข้�ด้วยกัน ทำ�จ�กเชือกแข็งแรงที่สุนัขชื่นชอบ พันเข้�กับย�ง
TPR ที่กระเด้งได้และมีคว�มยืดหยุ่น เหมือนมีของเล่นชนิดในชิ้นเดียว
Item#
DT462A
DT462B
DT463A
DT463B

Description
Monkey Fist Small | บอลกลม ขนาดเล็ก
Monkey Fist Medium | บอลกลม ขนาดกลาง
Coiled Bone Small |เชือกเกลียว ขนาดเล็ก
Coiled Bone Medium |เชือกเกลียว ขนาดกลาง

ราคาปลีก/MSRP
฿120
฿260
฿140
฿240

from the latest durable and safe material:
Megalastomer.

เมก้�ล�สท์ ของเล่นทนท�นพิเศษทำ�
จ�ก เมลก้�ล�สโทเมอร์ ที่ปลอดภัย ไร้ส�รพิษ มีกลิ่น
หอมว�นิลล�ให้ลมป�กหอมหว�น ลอยนำ้�ได้
Ball Small | บอล เล็ก
Ball Medium | บอล กลาง
Ball Large | บอล ใหญ่

฿130
฿195
฿320

Tough natural rubber treat ball with deep flexible ridges designed for maximum grip! The
ridges can also be stuffed with treats or peanut butter.

ทันซ�เนี่ยน เม�น์เทน บอล บอลย�งมีครีบ
รอบด้�นเพื่อให้ค�บง่�ย ทำ�คว�มสะอ�ดฟันได้เมื่อแทะ
ส�ม�รถเสียบขนมหรือท�เนยถั่วเพิ่มคว�มสนุกสน�นได้
กระเด้งดี กลิ่นหอมว�นิลล� ทนท�นเป็นพิเศษด้วยย�ง
หน� ปลอดส�รพิษ
Item#
DT415A
DT415B

Description
Small | เล็ก
Regular | ขนาดปกติ

Durable squeaky rubber toys. Scented, nontoxic, and easy to grab, throw, squeak and chase!

ไอสควีค ของเล่นย�งเนื้อหน� ในรูแบบที่ค�บง่�ย กระเด้งได้ โยนดี และ
บีบแล้วส่งเสียงเร้�ใจ ย�งทนท�นมีกลิ่นหอม ช่วยให้ลมป�กหอมสดชื่น
ถูกใจทั้งเจ้�ของและสุนัข

Tough, floatable, and adorable,
vanilla-scented Megalast toys. Made

DT421A
DT421B
DT421C

iSqueak.

ราคาปลีก/MSRP
฿130
฿230

Item#
DT432A
DT432B
DT432C
DT433A
DT433B

Description
ราคาปลีก/MSRP
Football Small | ฟุตบอล เล็ก
฿140
Football Medium | ฟุตบอล กลาง
฿230
Football Large | ฟุตบอล ใหญ่
฿370
Ball Small | บอล เล็ก
฿115
Ball Medium | บอล กลาง
฿160

Lucky

Bamboo

Sticks.

Durable natural rubber sticks
stuffable at both ends with treats
or peanut butter for more interesting chew time. Infused with
vanilla extract.

ลัคกี้ แบมบู สติ๊กซ์
ของเล่นย�งทรงไม้ไผ่ สอดขนมหรือป้�ย
เนยถั่วได้ทั้งสองปล�ย เพิ่มคว�มสนุก
สน�นในก�รแทะ พร้อมกลิ่นว�นิลล�ใน
ตัว ช่วยขัดฟันและให้ลมป�กหอมหว�น
Item# Description
ราคาปลีก/MSRP
DT428A Small 10.25" | เล็ก
฿185
DT428B Large 13.5" | ใหญ่
฿240

Fill me
with treats!

NEW!

Hol-ee

Fill me
with
treats!

Item#
DT414Z
DT414A
DT414B
DT414C
DT473B

Durable
Nylon
Center

Roller. The
stretchy, virtually indestructible fetch, chew, tug and
treat toy. Vanilla-scented.
Non-toxic rubber. New! Holee bottle with built in crackle
bottle.

โฮลี่ โรลเลอร์ บอลรังผึ้ง
ที่ออกแบบให้ยืดหยุ่นได้ กระเด้งดี
ใส่ขนมชิ้นใหญ่ได้ และดีไซน์รังผึ้ง
ที่ทำ�ให้แข็งแรงพิเศษย�กที่จะดึงจน
ข�ดได้แม้สุนัขพันธุ์ใหญ่ กลิ่นว�นิล
ล� ใหม่! ทรงขวดน้ำ�พร้อมขวดน้ำ�
ด้�นใน 8 นิ้ว

Holee Gourmet. Double-texture treat and chewable toy contains
soft, rubber shell holds larger treats while durable nylon bone holds
smaller or spreadable delights. Fill it with peanut butter, rawhides,
jerky, or cookies for hours of fun.

โฮลี่ โกร์เม ของเล่นสองวัสดุในชิ้นเดียว ด้�น
นอกเป็นต�ข่�ยย�ง นุ่ม เหนียว ทนท�นที่ส�ม�รถสอดขนมชิ้นใหญ่ได้ ในขณะที่ด้�น
ในเป็นกระดูกไนล่อนสำ�หรับแทะขัดฟันพร้อมร่องสำ�หรับบีบขนมเหลวเช่น เนยถั่ว เพิ่ม
คว�มสนุกสน�นและท้�ท�ย ให้สุนัขเล่นได้เป็นชั่วโมง
Item#
DT466PEA
DT466STE
DT466TUR

Description
ราคาปลีก/MSRP
2.5" | 2.5 นิ้ว
฿100
3.5" | 3.5 นิ้ว
฿175
5" | 5 นิ้ว
฿220
6.5" | 6.5 นิ้ว
฿285
Bottle 8" | ขวดน้าำ
฿380

Description
Peanut Small | ถั่วลิสง ขนาดเล็ก
Steak Medium | สเต๊ก ขนาดกลาง
Turkey Small | น่องไก่งวง ขนาดเล็ก

ราคาปลีก/MSRP
฿360
฿455
฿360

บีบแล้ว
มีเสียง

Treat Pods™

Your dog will
manipulate the pods and out
come the TREATS! Quiet Playful
Learning. Insert treats or peanut
butter. Watch your dog Learn &
Play!

ทรีทพ๊อดส์ ของเล่นฝึกสมอง มี
ช่องใส่ขนมส�มช่อง ให้สุนัขค้นห� และ
พย�ย�มนำ�ขนมออกม�อย่�งสนุกสน�น
ร้อยด้วยเชือกดึงแข็งแรงที่ช่วยทำ�คว�ม
สะอ�ดฟันได้อีกด้วย
Item# Description
ราคาปลีก/MSRP
DT438A Small | เล็ก
฿280
DT438B Medium | กลาง
฿365

Leroy the Lion

Ricky the
Racoon

Skippy the
Squirrel

Lattice Ball

Squeaky Ball

Butterfly Teether

JW Play Place Dog Toy is designed to get your
dog up and moving! Made from super-tough
Megalastomer™. Bouncy and brightly colored. 100% recyclable. Ball variety
squeaks.

ของเล่นเพลย์เพลส ผลิตจ�กเมก้�ล�สโตเมอร์ วัสดุกระเด้งดี ยืดหยุ่นม�ก แข็งแรง
พิเศษเหม�ะทัง้ กับก�รกัดแทะและโยนให้ไปเก็บ กลิน่ หอมทีส่ นุ ขั ชืน่ ชอบ รุน่ ลูกบอลบีบแล้วมีเสียง
Item#
DT441A
DT441B
DT442A
DT442B
DT445

Description
ราคาปลีก/MSRP
Lattice Ball Small | บอลร้อยเชือก เล็ก
฿80
Lattice Ball Medium | บอลร้อยเชือก กลาง
฿155
Squeaky Ball Small | บอลบีบมีเสียง เล็ก
฿90
Squeaky Ball Medium | บอลบีบมีเสียง กลาง
฿200
Butterfly Teether | ผีเสื้อ
฿85

JW Pet Crackle Heads™ & Crackle Ball. Innovative toys with the crackle sound dogs love! Plush variety comes a ball inside its head made of water bottle material. It will crackle up your dog! Even more,
it squeaks! Durable Crackle Ball rolls, bounces, and
crackle when chewed.

Ball | ลูกบอล

แครกเคิ่ล เฮดส์ และ แครกเคิ่ล บอล ของเล่นสอดไส้บอลพล�สติกขวด
นำ้�ที่ส่งเสียงกรอบแกรบเมื่อแทะที่กำ�ลังเป็นที่นิยม มีชนิดตุ๊กต�ส่วนหัว
สอดไส้ด้วยบอลขวดนำ้� ส่งเสียงที่สุนัขชื่นชอบเมื่อกัด ลำ�ตัวบีบแล้วมี
เสียง ไม่มีไส้ ชนิดบอลย�งกลิ้งได้ กระเด้งดี พร้อมกัดแล้วส่งเสียงขวดนำ้�

Item#
Description
DT420LIO Lion | สิงโต
DT420RAC Racoon | แรคคูน
DT420SQU Squirrel | กระรอก
DT429A Ball Small 2" | บอล เล็ก
DT429B Ball Medium 3" | บอล กลาง
DT429C Ball Large 4" | บอล ใหญ่

ราคาปลีก/MSRP
฿250
฿230
฿230
Crackle ball
฿150
inside!
฿180
฿310

NEW!

กระรอกบิน คาบง่าย ลอยนํ้าดี
นํ้าหนักเบา และเรืองแสงในเวลา
กลางคืน ออกแบบให้บินได้นาน

Easy pick up,
Floats high.
g Aerodynamic design flies great.
g Glow in the dark paws!
DT641B Squirrel | กระรอกบิน ฿380

g

g

g

Skims effortlessly on the water
g Floats in water
g High visibility
g Soft & resilient
กระดอนในนํ้าโดยไม่
ต้องใช้ฝีมือ ลอย
นํ้าสูง มองเห็นง่าย
฿480

ไลท์ไฟล์ท จานร่อนผ้าใบโพลอีีส
เตอร์ นํ้าหนักเบาแต่ทนทาน คาบ
ง่ายและไม่เจ็บปากเหมือนพลาสติ
ก ลอยนํ้าได้ดี

Flotable flyers
Made for aggressive dogs.
g lined with rugged material. หุ้ม
ด้ ว ย วั ส ดุ ท นท า น
สํ า หรั บ สุ นั ข รุ น แรง
แต่ลอยนํ้าได้ดี

Flies fast
g Floats high
g Soft & resilient
บินเร็วและลอย
สู ง บนผิ ว นํ้ า
มองเห็นง่าย

g

DT650B Skimmer M

Soft, rounded edge.
Gentle on mouth and gum.
g Lightweight & floats well.
g Made of strong polyester canvas
DT654A 7" | 7 นิ้ว
฿170
DT654B 10" | 10 นิ้ว
฿285

g

g

g

DT647A
DT647B

Zip flight S
Zip flight M

฿295
฿390

g

DT653 Rugged Flyer

Easy pick up ball for better ground persuit games.
Made from durable, high-bounce rubber with
puncture resistant foam core. คิกเฟช บอลยางกระเด้งดีมี

ร่องให้คาบง่าย ด้านในบุด้วยโฟมกันแตกรั่ว
DT643A Original Small | รุ่นธรรมด� เล็ก
DT643C Original Large | รุ่นธรรมด� ใหญ่
DT663A Max Glow Small | รุ่นเรืองแสง เล็ก
DT663C Max Glow Large | รุ่นเรืองแสง ใหญ่

฿795
฿995
฿855
฿1,045

฿470

Easy to fetch football made
from durable, high-bounce
rubber with puncture resistant foam core. ลูกอเมริกัน

ฟุตบอล ขว้างง่าย คาบง่ายด้วย
ร่องเสริมยางทนทานต่อแรงกัด ด้าน
ในบุด้วยโฟมป้องกันการแตกรั่ว
DT644A Small | เล็ก ฿700

Unique tumbling, high floating action.
Soft yet durable. ทัมเบิ้ล บัมเปอร์ ของเล่น
สําหรับขว้างให้สุนัขวิ่งไล่ กลิ้งกระดอนอย่างไม่
ธรรมดา นุ่มและแข็งแรง ลอยนํ้าได้
DT651B Medium | กล�ง
฿400

Launcher compatible ball that
bounces, flfloats, and aqueaks! บอล
ยางกระเด้งได้สูง ทนทาน ล้างทําความ
สะอาดง่าย ลอยนํ้าได้ และบีบแล้วมีเสียง
DT637A Small | เล็ก
฿150
DT637B Medium | กล�ง
฿190
DT637C Medium | กล�ง
฿300

High performance ball designed to
facilitate breathing and airflow into
dogs’ lungs while running & fetching. บรีทไรท์ บอลสําหรับคาบ มีรูระบายอา

กาศให้สุนัขสามารถหายใจได้มากขึ้นขณะคาบ
และวิ่ง ช่วยให้เล่นได้นานขึ้น
DT639A Small 2/pk | เล็ก 2 ชิ้น
฿285
DT639B Med 1/pk | กล�ง 1 ชิ้น
฿190
DT639C Large 1/pk |ใหญ่ 1 ชิ้น
฿285

MEDIUM
18M
LAUNCHER
SMALL 14S
LAUNCHER
Chuckit! Ball Launcher. Made of lightweight, durable plastic, the Chuckit! is
designed for hands-free pickup so you
LARGE
NEVER have to bend down and pick up
26L
a slimy ball again. Use it in the park,
LAUNCHER
in your backyard, or anywhere else with
plenty of room. Comes with an ultra buoyant, high bounce, durable natural rubber
ball that easily washes off. ชัคอิท! บอลลอนเชอร์ ด้ามสําหรับขว้าง
ลูกบอลให้สุนัขไปเก็บ ขว้างได้ไกลโดยที่คุณไม่เหนื่อย เก็บขึ้นจากพื้นได้โดย
ไม่ต้องก้มและไม่ต้องมือเปื้อน ใช้ได้ทั้งในสนามหลังบ้านและที่กว้างใด้ๆก็ได้
มากับบอลยางอัลตร้าที่ทนทาน กระเด้งดี และล้างทําความสะอาดง่าย
DT611
DT612
DT614

14S Small 14" | เล็ก 14"
18M Medium 18" | กล�ง 18"
18M Medium 18" | กล�ง 18"

฿270
฿320
฿420

Easy-to-see
2-tone
dog
balls with extra
wall thickness to
stand up against rough-playing dogs. ลูกเทนนิส
คุณภาพสูง ใส่กับไม้ขว้างได้ มองเห็นง่าย วัสดุหนา
สองชั้นเพิ่มความแข็งแรง
DT638A Small 2/pk | เล็ก 2 ลูก
฿85
DT638B Medium 2/pk | กล�ง 2 ลูก
฿110
DT638C Large 2/pk | ใหญ่ 2 ลูก
฿185
DT638D XLarge 2/pk | จัมโบ้ 2 ลูก
฿270
Two ultra bright, multi
color LED lights incased in a durable
translucent TPR ball.
Replaceable batteries
are included. บอลไฟ
กระพริบเปลี่ยนสีได้ ทําจากยาง TPR แข็งแรง
มีถ่านสําหรับเปลี่ยนได้
DT662B Medium | กล�ง
฿395

STRATO BALL

Made of durable rubber, Designed so
that they bounce higher than standard
tennis balls. Launcher compatible. สตราโต
บอล บอลยางออกแบบให้กระเด้งได้สูงกว่าลูก
เทนนิส ทนทานพิเศษ ใช้กับไม้ขว้างได้
DT621A Small 2/pk | เล็ก2 ลูก
฿160
DT621B Medium 2/pk | กล�ง 2 ลูก
฿220

DT661A
DT661B

Glow in the dark super
durable rubber ball.
Turn off the light and
watch your dog go
crazy. บอลแมกซ์โกลว์
เรืองแสงในเวลากลางคืน
Small | เล็ก
฿160
Medium | กล�ง
฿220

Designed to hold water and spray when thrown
or rolled. ไฮโดร โรลเลอร์ ของเล่นสำาหรับไล่จับบน
พื้นที่มีช่องใส่นำ้าตรงกลาง เพียงจุ่มในนำ้าแล้วกลิ้งจะ
มีนำ้ากระเด็นออกมาเย็นฉำ่า

DT664

Roller | โรลเลอร์

฿570

Ice core slowly
releases water.

Remove cover
once frozen.
Slip on the
cover, fill,
and freeze

- Big Bounce
- Durable
Rubber
- Launcher
Compatible
- Treat pocket

Ice welts on outer
shell dogs can bite
off and chew,

High bounce, thick rubber fetch balls with
treat pocket. Compatible with S Launcher.
เฟทช์บอล บอลยางเนื้อหนา ทนทาน กระเด้งได้
สูง มีช่องใส่ขนมหรืออาหาร สามารถใช้ได้กับ
ด้ามขว้างขนาดเล็ก

Enjoy!

DT622A

Small 2/pk | เล็ก 2 ชิ้น

฿260

Designed to hold water and be frozen for a cold,
refreshing way to play. ไฮโดรฟรีซ บอลสำาหรับใส่นำ้าและ
แช่แข็งเพิ่มความสนุกสนานในการเล่นและเคี้ยวนำ้าแข็งในวันที่
ร้อนจัด ใช้กับไม้ขว้างได้ เพียงสวมปลอกด้านนอก เติมนำ้า
ให้เต็มแล้วแช่แข็ง เมื่อถอดปลอกออกจะได้ลูกบอลที่มีนำ้าแข็ง
รอบๆ และด้านใน
DT666B Medium | กล�ง

฿300

Designed to hold and release water during play.
floats & helps to keep
dogs cool. ไฮโดร บอล บอล
จุ่มและเก็บนำ้าได้ที่ช่วยให้การ
เล่นเย็นชื่นใจและสนุกสนานขึ้น
ในวันอากาศร้อน ลอยนำ้า ใช้
กับไม้ขว้างได้
DT665B Medium | กล�ง
DT665C Large | ใหญ่

฿200
฿240

The center ring is made of special TPR rubber that stretches and
returns back to its original form while playing. Strong nylon loops
make it easy for dogs to grip and pull! ริง ทัก ของเล่นสำาหรับ
ดึง สายไนล่อนจับสบายและกัดให้อยู่ง่าย วงตรงกลางทำาจากยางทีพีอาร์
ชนิดพิเศษที่ยืดหยุ่นและทนทาน สามารถดีดตัวกลับเข้ารูปเดิมได้ง่ายดาย
DT655A
DT655C

Small | เล็ก
Large | ใหญ่

฿200
฿240

NEW!

Ultra Dart
Speed
ลูกดอกรุ่น
สปีด

Ultra Dart
Rugged
ลูกดอกรุ่น
รักเก็ด

Ultra Dart
Spin
Ultra Wing
Ultra Sling
ลูกดอกรุ่น
จรวด
อัลตร้าสลิง
สปิน
Chuckit!® Ultra Sling and Ultra Dart. Adjustable Ultra Sling's elastic band allow for short or
long range play, can be used with Ultra Wing and Ultra Dart. Ultra Wing offers entirely new
format for aerial fetch as it dives, banks and glides! Ultra Sling Set comes with one Sling and
one Ultra Dart Spin for erratic spinning flight. Ultra Dart Speed promotes fast flight perfect for
mid-to-long-range play. Ultra Dart Rugged features all-rubber construction, high visibility, and
can withstand rough play. ชัคอิท อัลตร้าสลิง อังตร้าวิง และ อัลตร้าดาร์ท ชุดของเล่นสำาหรับยิง
จรวดหรือลูกดอกให้สุนัขไปเก็บ ชุดเริ่มต้นมีด้ามพร้อมยางยืดสำาหรับยิงและลูกดอกรุ่นสปินที่บินหมุนไปมา
ในทิศทางที่ไม่ธรรมดา สามารถซื้อลูกดอกเพิ่มได้โดยมีรุ่น สปีด ที่บินเร็วและไกล และรุ่นรักเก็ด ที่ทนทานการ
กัดแทะพิเศษ หรือจะเลือกเป็นรุ่น วิง ที่ร่อนได้คล้ายจรวดก็สนุกสนานไปอีกแบบ
DT656
Ultra Sling Set | ชุดเริ่มต้น
฿650
DT657
Ultra Wing | จรวด
฿370
DT658
Ultra Dart Rugged | ลูกดอก รุ่นรักเก็ด
฿290
DT659
Ultra Dart Speed | ลูกดอก รุ่นสปีด
฿310
DT650
Ultra Dart Spin | ลูกดอก รุ่นสปิน
฿310

NEW!

14" Rascal Latex Birds. Made out of
soft floppy natural latex which is biodegradable and great for play! The
toy is made with safe, non-toxic paint
and contains an embedded squeaker! ร�สค�ล ของเล่นบีบแล้วมีเสียงรูปสัตว์ปีกขน�ดใหญ่

พิเศษ 14 นิ้ว ทำ�จ�ก เลเทกซ์เนื้อนุ่ม ปร�ศจ�กส�รพิษทั้ง
เนื้อเลเทกซ์และสีที่ใช้ ส�ม�รถย่อยสล�ยได้ต�มธรรมช�ติ
ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม มีให้เลือกส�มแบบดังภ�พ
Item#

DT271ROO
DT271DUC
DT271BIR

Description

Rooster | ไก่
Duck | เป็ด
Bird | นก

ราคาปลีก/MSRP

฿360
฿360
฿360

Booda® Fido Football! Made from
durable rubber material, Fido
Football features a fun football design with unique "bite zones" that
make it easy for your dog to grab
onto or pick up. Includes a squeaker บูด้� ไฟโด้ ฟุตบอล ของเล่นย�งบีบแล้วมีเสียงรูป

อเมริกันฟุตบอล มีร่องสำ�หรับให้สุนัขค�บได้สะดวก ทำ�
จ�กย�งหน�ไม่ข�ดง่�ย โยนให้สุนัขไปค�บม�ได้ต่�ง
จ�กบอลธรรมด�

Item#
DT771

Description
8" | 8 นิ้ว

ราคาปลีก/MSRP
฿360

Fat Cat Flip Flop Yankers. Durable, stuffingfree floppy toy fortified with heavy duty canvas
belt to withstand tough play. Throw them, toss
them, play tug and flop them around anytime!

แฟทแคท ฟลิปฟลอบ แยงเกอร์ ขอเล่นสุนัขไม่ยัดไส้ แข็งแรง
ทนท�น ทำ�จ�กผ้�ใบเหนียวเย็บสองชั้น ประกบด้วยผ้�ใบทนแรง
ดึงอีก 1 ชั้น เพื่อเพิ่มคว�มทนท�นให้ของเล่น ขน�ดลำ�ตัวย�วใช้
ค�บและเหวี่ยงสะบัดไปม�ได้สนุกสน�น มีล�ยสุนัขและแมวให้
เลือก
Item#

DT252

Description

14" | 14 นิ้ว

ราคาปลีก/MSRP

฿395

2-KNOT
ROPE

ทำาความ
สะอาดฟัน

3-KNOT
ROPE

TUG &
FLOSS

Rascals Rope & ball tug ramps up interactive playtime with your pooch.
While your dog enjoys a tugging good time, our rope tug toy also promotes healthy teeth and gums. เชือกสำาหรับกัดแทะและดึงพร้อมลูกเทนนิส
กระเด้งได้ ทนทาน จากราสคาล ใช้เป็นของเล่นกัดแทะสำาหรับลูกสุนัขที่กาำ ลังฟัน
ขึ้น หรือสุนัขโตเพื่อช่วยทำาความสะอาดฟัน หรือใช้ดึงเล่นกับสุนัข เชือกทำาจากด้าย
แข็งแรงสามารถซักทำาความสะอาดได้ ลูกเทนนิสหลากสี กระดอนไกลช่วยเพิ่มความ
สนุกสนานในการวิ่งไปเก็บมาให้เจ้าของ
Item#
DT214BLU
DT214RED
DT213RED
DT213BLU
DT211RED
DT211BLU
DT212BLU
DT212RED

Description
ราคาปลีก/MSRP
12" Figure-8 Blue| เชือกเลข 8 ยาว 12 นิ้ว สีนำ้าเงิน
฿270
12" Figure-8 Red| เชือกเลข 8 ยาว 12 นิ้ว สีแดง
฿270
16" Twisted Knot Red| ห่วงพันเกลียว 16 นิ้ว สีแดง
฿270
16" Twisted Knot Blue| ห่วงพันเกลียว 16 นิ้ว สีนำ้าเงิน
฿270
10" Knotted Loop Red| ห่วงผูกปม 10 นิ้ว สีแดง
฿220
10" Knotted Loop Blue| ห่วงผูกปม 10 นิ้ว สีนำ้าเงิน
฿220
12" 2-Knot Tug Blue| เชืองสองปม 12 นิ้ว สีนำ้าเงิน
฿250
12" 2-Knot Tug Red| เชืองสองปม 12 นิ้ว สีแดง
฿250

Booda Rope Bones are fun and easy way to floss dogs gums and help
prevent dental disease in your canine companion. Made from tightly
twisted yarns that provide for long-lasting durability. Can be used for
interactive play or as solo dog chews. Colors vary. เชือกสำาหรับกัดแทะและ
ดึงจากบูด้า ใช้เป็นของเล่นกัดแทะสำาหรับลูกสุนัขที่กำาลังฟันขึ้น หรือสุนัขโตที่ชอบแทะ
สิ่งของเพื่อลดความเครียด หรือใช้ดึงเล่นกับสุนัข เชือกทำาจากด้ายแข็งแรงที่พันแน่น
ทนทาน แข็งแรง ช่วยขัดฟันได้ สามารถซักทำาความสะอาดได้
Item#
DT761A
DT761B
DT761C
DT761D
DT762B
DT762C

Description
8" 2-knot | เชือก 2 ปม ยาว 8 นิ้ว
9" 2-knot | เชือก 2 ปม ยาว 9 นิ้ว
10" 2-knot | เชือก 2 ปม ยาว 10 นิ้ว
12" 2-knot | เชือก 2 ปม ยาว 12 นิ้ว
10" 3-knot | เชือก 3 ปม ยาว 10 นิ้ว
13" 3-knot | เชือก 3 ปม ยาว 13 นิ้ว

ราคาปลีก/MSRP
฿70
฿80
฿100
฿128
฿142
฿228

DT201BAS

ST254
DT201SOC

ST250

ST251

HT070
HT071
Rascals & Li'l Pal plush toys. Tiny plushies for small and toy dogs with
squeaker inside. Lightweight and easy to pick up, these plush and fleece
material will entertain both puppies and adults for hours! ตุ๊กตาขนาด
เล็กจาก ลิลพาล และ ราสคาล ทำาจากวัสดุคล้ายขนแกะที่สุนัขชื่นชอบ คาบง่าย นุ่ม
เหนียวและขนไม่ร่วง มีขนาดเล็กพิเศษสำาหรับสุนัขพันธุ์เล็กและพันธุ์ทอยโดยเฉพาะ บีบ
แล้วส่งเสียงเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ตัดเย็บแข็งแรงกว่าตุ๊กตาทั่วไป มีหลายรูปทรงให้
เลือก (สีตามภาพ)
Item#
HT071
HT070
ST250
ST251
ST254
DT201BAS
DT201SOC
DT234BLU
DT234PNK
DT232LIM
DT232ORG
DT233BLU
DT231BLU

Description
ราคาปลีก/MSRP
4" Hot Dog | ตุ๊กตาฮ้อทด๊อก 4 นิ้ว
฿105
3" Hamburger | ตุ๊กตาแฮมเบอร์เกอร์ 3 นิ้ว
฿105
4" Fleece Bone | ตุ๊กตาขนแกะเทียมรูปกระดูก 4 นิ้ว
฿85
4" Wooly Man | ตุ๊กตาขนแกะเทียมรูปคน 4 นิ้ว
฿85
4" Ball w/ Bell | ตุ๊กตาบอล มีกระดิ่ง 4 นิ้ว
฿130
8" Basketball Tug | บาสเก็ตบอลยืดได 8 นิ้ว
฿140
8" Soccerball Tug | ลูกฟุตบอลยืดได้ 8 นิ้ว
฿140
6" Fleece Football Blue | รักบี้ขนแกะ 6 นิ้ว สีฟ้า
฿260
6" Fleece Football Pink | รักบี้ขนแกะ 6 นิ้ว สีชมพู
฿260
6" Fleece Donut Lime | โดนัทขนแกะ 6 นิ้ว สีเขียว
฿180
6" Fleece Donut Orange | โดนัทขนแกะ 6 นิ้ว สีส้ม
฿180
8" Fleece Slipper Blue | รองเท้าแตะขนแกะ 8 นิ้ว สีฟ้า
฿250
8" Fleece Bone Blue | กระดูกขนแกะ 8 นิ้ว สีฟ้า
฿180

DT233BLU

DT231BLU

DT242LIM

DT242ORG

DT243PNK
DT243BLU
DT292BNH

RASCALS Mesh Dog Toys
Item#
DT292BNH
DT291DXD
DT291FFO

Description
ราคาปลีก/MSRP
8" Ringer Blow Fish | ปลาปั๊กเป้า 8"
฿495
16" Flapper Dog| สุนัขสีส้ม 16"
฿440
16" Flapper Flamingo | ฟลามิงโก้ 16" ฿440

Rascals Rugged Mesh Dog Toy is
perfect for your ruff and tough
pups! Features detailed stitched
faces with strong and durable
mesh. These floating mesh toys are
great for a game of fetch at the
lake or park. ราสคาล ของเล่นตาข่า
ยลอยนำ้าได้ ของเล่นในนำ้าใหม่ในรูปแบบ
ตุ๊กตา สีสันสดใส ัดเย็บอย่างดี แข็งแรง
พิเศษ เพื่อความทนทาน เพิ่มความแปลก
ใหม่ให้กับตุ๊กตาที่จำาเจด้วยวัสดุแบบใหม่ที่
เล่นได้ทั้งบนบกและในนำ้า

We FLOAT!

DT291DXD

DT291FFO

PUPPY C HE W

DT173B

DT172A

กระดูกขัดฟันรุ่นสำาหรับลูกสุนัข หรือสุนัขพันธุ์เล็กที่กัดแทะนุ่มนวล ช่วยลด
ปัญหาการแทะสิ่งของในบ้าน และช่วยให้สุนัขได้ปลดปล่อยพลังงานรวมทั้งช่วยทำาความสะอาด
ฟัน ป้องกันและกำาจัดหินปูน อบรสและกลิ่นในตัวเพิ่มความน่าสนใจ
Item#
Description
Flavor/รส Size/ขนาด
ราคาปลีก/MSRP
DT171B Bone/กระดูก
Chicken/ไก่ Regular/มาตรฐาน
฿180
DT171C Bone/กระดูก
Chicken/ไก่ Wolf/กลาง
฿275
DT176A Blue Bone/กระดูกฟ้า Chicken/ไก่ Petite/จ๋ว
฿190
DT173B X Bone/กากบาท Beef/เนื้อ
Regular/มาตรฐาน
฿370
DT172A Ring Bone/วงกลม Chicken/ไก่ Petite/จ๋ว
฿170

NEW!

DT176A

DT171B-C

DT173B

MO DERATE CHEW

NEW!

DT151A-C

DT141A-D
กระดูกขัดฟันรุ่นนุ่มพิเศษสำาหรับสุนัขที่นิสัยการกัดแทะไม่รุนแรงหรือสุนัขสูงอายุ
ช่วยลดความเครยด และช่วยให้สุนัขได้ปลดปล่อยพลังงานรวมทั้งช่วยทำาความ
สะอาดฟัน ป้องกันและกำาจัดหินปูน อบรสและกลิ่นในตัวเพิ่มความน่าสนใจ
Item#
Description
Flavor/รส Size/ขนาด
ราคาปลีก/MSRP
DT141A Bone/กระดูก
Chicken/ไก่ Petite/จ๋ว
฿175
DT141B Bone/กระดูก
Chicken/ไก่ Regular/มาตรฐาน
฿255
DT141C Bone/กระดูก
Chicken/ไก่ Wolf/กลาง
฿395
DT141D Bone/กระดูก
Chicken/ไก่ Giant/ใหญ่
฿620
DT151A Textured Bone/กระดูกปุ่มนูน Chicken/ไก่ Petite/จ๋ว
฿190
DT151B Textured Bone/กระดูกปุ่มนูน Chicken/ไก่ Regular/มาตรฐาน
฿280
DT151C Textured Bone/กระดูกปุ่มนูน Chicken/ไก่ Wolf/กลาง
฿440
DT145A2P Mini Bone/กระดูกจ๋ว
Chicken/ไก่ Petite/จ๋ว
฿300
DT146A2P Flavor Frenzy/กระดูกคู่ Hotdog/ฮ้อทด๊อก Petite/จ๋ว
฿280

HOT DOG &
VANILLA MILKSHAKE TWIN
PACK

แพ๊คคู่รสฮ้อท
ด๊อก และวานิลลา
มิล์คเชค

DT145A2P
DT146A2P

NEW!
SOUPER

P O W ER CH EW

SIZE!

DT101A-D

กระดูกขัดฟันไนล่อน 100% รุ่นแช็งพิเศษสำาหรับสุนัขกัดแทะรุนแรง ช่วยลดปัญหาการแทะ
สิ่งของในบ้าน และช่วยให้สุนัขได้ปลดปล่อยพลังงานรวมทั้งช่วยทำาความสะอาดฟัน ป้องกัน
และกำาจัดหินปูน อบรสและกลิ่นในตัวเพิ่มความน่าสนใจ
Item#
Description
Flavor/รส
Size/ขนาด
ราคาปลีก/MSRP
DT111A Cheese/กระดูกช้ส Cheese/ช้ส
Small/เล็ก
฿230
DT111B Cheese/กระดูกช้ส Cheese/ช้ส
Medium/กลาง ฿380
DT112B Reach&Clean
Bacon/เบคอน Medium/กลาง ฿380

Item#
DT101A
DT101B
DT101C
DT101D
DT101E

Description
Bone/กระดูก
Bone/กระดูก
Bone/กระดูก
Bone/กระดูก
Bone/กระดูก

Flavor/รส
Chicken/ไก่
Chicken/ไก่
Chicken/ไก่
Chicken/ไก่
Chicken/ไก่

DT111A-B

DT112B

Size/ขนาด
ราคาปลีก/MSRP
Petite/จ๋ว
฿150
Regular/มาตรฐาน
฿220
Wolf/กลาง
฿340
Giant/ใหญ
฿510
Souper/ซุปเปอร์
฿680

กระดูกขัดฟันรุ่น
เฟลเวอร์
เฟรนซ่ เน้นอบรสและกลิ่นใน
ตั ว ด้ ว ยอาหารที่ คุ ณ ช่ น ชอบ
ที่จะทำาให้สุนัขนำ้าลายหก มีให้
เลือกรุ่นสำาหรับสุนัขแทะรุนแรง
ปานกลางทำาจากยาง และแทะ
รุนแรงมากทำาจากไนล่อน
PEPPERONI
PIZZA

STR ONG CHE W
NEW!

MEATLOAF
& GRAVY

Rhino Stuffable
Rubber Dog Chew

ของเล่นยางไรโน ทนทาน
มีรูสำาหรับสอดขนมหรอ
หยอดอาหารต่างๆ ด้าน
ล่างเพื่อให้สุนัขพยายาม
แทะมากข้น รสเบค่อน

DT193

Reg/มาตรฐาน

฿340

SOUPER SIZE

Meatloaf & Gravy.

สุนัขแทะรุนแรงปานกลาง ทำาจากยาง
รสมีทโลฟและเกรว่
DT192B Reg/มาตรฐาน ฿370
DT192C Wolf/กลาง
฿500

Rubber Bone chew. Peperoni Pizza

สุนัขแทะรุนแรงปานกลาง ทำาจากยาง รส
มีทเปปเปอโรนี่พิซซ่า ขนาดใหญ่พิเศษสำาหรับสุนัข
พันธ์ใหญ่
DT191 Souper/ซุปเปอร์
฿580

POW E R CHE W

ขั้นที่ 1: ดูนำ้าหนักของสุนัข

ตำ่ากว่า
7 กก.

Corn, BBQ Chicken,
Ice Cream Sundae. Regular.

สุนัขแทะรุนแรงมาก แพ็ค 3 ช้น
รสข้าวโพด ไก่บาร์บีคิว และไอศครมซันเด
DT104B3P Reg/มาตรฐาน ฿480

ตำ่ากว่า ตำ่ากว่า ตำ่ากว่า 23 กก.
11 กก. 16 กก. 23 กก. ข้นไป
ขั้นที่ 2: เลือกขนาดของกระดูก
เลือกขนาดของกระดูกให้เหมาะกับปากและความใหญ่ของสุนัข
Sausage & Pancake, Roast
Beef & Meat Lasagna. Petite.

สุนัขแทะรุนแรงมาก แพ็ค 3 ช้น ไส้กรอก
และแพนเค้ก โรสต์บี๊ฟ และ ลาซานญ่าเนื้อ
DT105A3P Petite/จ๋ว
฿390

จ๋ว

มาตรฐาน

กลาง

ใหญ่

ซุปเปอร์

ขั้นที่ 3: ความรุนแรงในการแทะ
NEW!

Pork Chop &
Apple Sauce.

สุนัขแทะรุนแรงมาก
พอร์คช้อพ และ
แอ๊ปเปิ้ลซ้อส
DT106POR ฿550

Babyback Ribs

สุนัขแทะรุนแรงมาก
ซ่โครงหมูอ่อน
เบบี้แบครบส์

DT106RIB ฿480

เลือกรุ่นที่เหมาะกับนิสัยการแทะของสุนัข

Chicken & Peanut Butter.
Regular.

สุนัขแทะรุนแรงมาก แพ็ค 2 ช้น
รสไก่และเนยถั่ว
DT134 Reg/มาตรฐาน
฿395

ลูกสุนัขแทะเบา

แทะนุ่มนวล

แทะรุนแรง

PO W E R C HE W
กระดูกขัดฟันไนล่อน 100% รุ่นไวลด์ อัลเทอร์เนทีฟ ออกแบบให้มีรูปร่างคล้าย
กระดูกของสัตว์ป่า ใช้ทดแทนกระดูกจรงที่อาจแตกเป็นช้นแหลมคม ช่วยลด
ความเครยดและขัดฟัน อบรสและกลิ่นในตัว รุ่นเขากวางมีให้เลือกสำาหรับลูกสุนัขและสุนัขกัดแทะรุนแรง
Item#
Description
Flavor/รส
Size/ขนาด
ราคาปลีก/MSRP
DT174B Puppy Antler/เขากวาง Chicken/ไก่
Regular/ลูกสุนัข
฿260
DT121A Antler/เขากวาง
Venison/กวาง Small/เล็ก
฿260
DT121B Antler/เขากวาง
Venison/กวาง Medium/กลาง
฿370

DT121A-B

Power Chew
Fill & Treat

Made with real wood!

& durable nylon

4Safer and cleaner alternative to natural sticks

4Looks and feels like
real bark

Long-lasting chew toy made with real wood plus durable nylon for a safer and cleaner
alternative to natural sticks. Our patented over-mold technology gives this toy the look
and texture of real bark, with NO splintering and NO mess! Packed with delicious maple
bacon flavor throughout and designed to help clean teeth and freshen breath.
แท่งไม้สำาหรับแทะ ทำาจากไม้จรงเคลือกด้วยไนล่อนไร้สาพิษ เพิ่มความปลอดภัยและความแข็งแรงให้กับ
ไม้จรงที่สุนัขชอบแทะและคาบไปมา โดยที่ยังคงความรู้สึกของไม้อยู่ ไม่แตกเป็นช้นเล็กเช่นไม้ ปลอดถภัย
และไม่สกปรกเลอะเทอะ อบรสทั้งแท่งด้วยกลิ่นเบค่อนผสมเมเปิ้ล ทำาความสะอาดฟันและให้ลมปากสดชื่น
Item#
DT132C
DT132E

Flavor/รส
Bacon/เบคอน
Bacon/เบคอน

Size/ขนาด
Wolf/กลาง
Souper/ซุปเปอร์

ราคาปลีก/MSRP
฿380
฿740

Peanut Butter

Fill all the nooks and
crannies with dogfriendly spreads like

PO WER CHEW

STRO NG CH EW

4NO splintering
4NO mess
4Maple bacon flavor
4Made with real wood

DT174B

peanut butter, soft
cheeses, applesauce,
pumpkin, and more for
an extra tasty chew
session!

พาวเวอร์ชูว์ ฟิล แอนด์ทรท กระดูกขัดฟันสำาหรับสุนัขแทะ
รุนแรงอบรสเนยถั่ว มีร่องมากมายทั่วกระดูก สามารถทา
เนยถั่ว ช้สสเปรด และยึดขนมสุนัขที่มีความนุ่มในตัวไว้บน
กระดูกได้เพิ่มความอร่อยและความสนุกในการแทะได้
Item#
Size/ขนาด
ราคาปลีก/MSRP
DT133
Wolf/กลาง
฿480

RAWHIDE ALTERNATIVE
4NO RAWHIDE!
4NO mess
4Safer & Cleaner
The Power Chew Rawhide Alternative Knot Bone
is a long-lasting chew toy packed with flavor
throughout to satisfy your dog’s natural urge to
chew without the mess, smell, or danger of rawhide. เปลี่ยนจากกระดูกหนังวัวที่ส่งกลิ่นเหม็นและอาจ
ขาดเป็นช้นติดคอสุนัขมาเป็นกระดูกไนล่อนที่ออกแบบ
ให้คล้ายกระดูกผูกแต่ไม่มีส่วนผสมของหนังวัว แทะได้
นานกว่า ทำาความสะอาดฟันได้ดีกว่า ปลอดภัยกว่า
และไม่เลอะเทอะหรือส่งกลิ่นเหม็นในบ้าน อบกลิ่นเนื้อวัว
หอมหวล (ไม่มีส่วนผสมของเนื้อวัว)
Item#
Size/ขนาด
ราคาปลีก/MSRP
DT175A Puppy Petite/ลูกสุนัข ฿245
DT131A Petite/เล็ก
฿230
DT131B Wolf/กลาง
฿380
DT131C Giant/ใหญ่
฿750

Tennis
Ball
Inside!

DT521DIN

DT521TRI

(11) Predatorz

DT521SHA
Rubber &
Nylon Toy
(5)Dino Egg

(12) Bone
Stufferz

(3)Tough
Tools

(1) Knobby
Treat Ball

Fill me
with
snacks!

(6) Knobby
Bone

(4)Snarl Tug
(2)Tire Chew

(7) Strong
Chewer
Bone

Dogzilla super durable toys for strong chewers. Designed to appeal to your dog’s 5 senses with the right color, taste, smell, and
texture. ด๊อกซิลล่า ของเล่นยางทนทานพิเศษสำาหรับสุนัขแทะรุนแรง ออกแบบ
ให้สามารถดึงดูดความสนใจด้วยสัมผัสทั้ง 5 ไม่ว่าจะเป็นสี กลิ่น พื้นผิว หรือ
รสชาติ รุ่นบอลสามารถใส่ขนมได้ ปุ่มนูนช่วยขัดฟันและนวดเหงือก
Item#
DT511A
DT511B
DT512
DT513
DT517A
DT517B
DT515
DT516A
DT516C
DT518
DT521DIN
DT521TRI
DT521SHA
DT522THI
DT522FIS

Description
ราคาปลีก/MSRP
(1) Knobby Ball SM | บอลใส่ขนม เล็ก
฿220
(1) Knobby Ball LG | บอลใส่ขนม ใหญ่
฿285
(2) Tire Chew | ยางรถยนต์
฿430
(3) Tough Tools 1 ea. | เครื่องมือ 1 ชิ้น
฿290
(4) Snarl Tug Small | เชือก เล็ก
฿170
(4) Snarl Tug Med | เชือก กลาง
฿220
(5) Dino Egg | ไข่ไดโนเสาร์ใส่ขนม
฿400
(6) Knobby Bone Small | กระดูก เล็ก
฿200
(6) Knobby Bone Large | กระดูก ใหญ่
฿350
(7) Strong Chewer Bone | กระดูกสุนัขแทะรุนแรง ฿340
(11) Predatorz Dino | ไดโนเสาร์
฿200
(11) Predatorz Triceratops | ไทรเซอราท๊อปส์
฿200
(11) Predatorz Shark | ปลาฉลาม
฿200
(12) Stufferz Thigh | รูปกระดูก
฿330
(12) Stufferz Fish | รูปปลา
฿330

