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In deze nieuwsbrief:
Nieuws:

Leverancier Pet-Joy zet zich in voor goed doel

Thema reptielen:

NIEUW Komodo reptielproducten exclusief bij brondler

Rodo Rabbit bodembedekking voor reptielen

Leverancier Pet-Joy zet zich in voor goed doel. 
In samenwerking met VHB Group International BV, heeft Pet-Joy het
Alexander Monro ziekenhuis en de Breast Care Foundation gesteund
met een donatie. Als dank hiervoor heeft advocatenechtpaar Knoops
een zeer inspirerende lezing gegeven tijdens een groots Wednesday

Night Dinner. brondler was erbij.
 

Deze actie is ook door de pers niet onopgemerkt gebleven.
Brabant in Business heeft er een prachtig artikel over geschreven.

Bekijk hier het artikel
 

Mocht ook u een steentje willen bijdragen aan dit mooie doel, dan
brengen wij u graag in contact met het Alexander Monro Ziekenhuis of

de Breast Care Foundation.

Elke soort reptiel is uniek. De vele soorten reptielen hebben
verschillende basisbehoeften. Om er een te houden is een habitat
(terrarium) nodig met de omstandigheden die precies passen bij de
reptielsoort. We hebben het dan bijvoorbeeld over temperatuur,
luchtvochtigheid, voeding, verlichting, grootte van de leefruimte en
klim- en schuilplaatsen.
 
Uiteraard kan uw klant altijd bij u terecht voor advies hoe een terrarium
in te richten. Mocht u in een dergelijk geval graag ruggenspraak
houden over de beste antwoorden op de vragen van uw klant, dan
helpen wij u graag. Om te beginnen laten we graag in deze nieuwsbrief
producten zien die geschikt zijn voor veel soorten reptielen.

brondler heeft het assortiment uitgebreid met een nieuw exclusief
merk: KOMODO. Komodo biedt prachtige, hoogwaardige artikelen voor

terraria en de verzorging van reptielen. Voor een betaalbare prijs. 
Voor deze nieuwsbrief hebben we een selectie gemaakt van hun

artikelen.

T-Rex Skull

Een schedel in een terrarium brengt
karakter in de inrichting. De verschillende

openingen in deze schedel geven reptielen
meerdere manieren om zich te verstoppen.
De schedels van Komodo zijn gemakkelijk

schoon te maken.

Bestel nu 

Basking Platform Corner
Ramp Sandstone

Een vierkante grot past perfect in een
hoek van het terrarium! In de grot voelen
de dieren zich veilig. Buiten de grot blijft

er meer ruimte over om te bewegen.
Bovenop heeft de grot een perfect

platform om te zonnen

Bestel nu 

Kidney Bowl

Deze niervormige schaal is perfect voor
slangen en gekko's en voor andere reptielen
en amfibieën. De dieren kunnen makkelijk

bij hun voeding en drinken. Door het gladde
oppervlak is de schaal gemakkelijk schoon

te houden.

Bestel nu 

Mealworm Dish

Het voeren van meelwormen aan
bijvoorbeeld gekko's wordt een stuk

makkelijker met deze schaal. De lip rond de
rand van de kom en de gladde zijkanten

voorkomen dat 'de maaltijd' ontsnapt en in
het substraat begint te graven. 

Bestel nu 

Cork Terrarium Background
Natural

Met deze achtergrond is geen enkel
terrarium meer saai. Gemaakt van 100%

natuurlijk kurk, vorm deze achtergrond een
een natuurlijk decor. Deze wand kan op

maat gesneden worden en is gemakkelijk te
beklimmen.

Bestel nu 

Advanced Heat Mat

Een groot deel van de reptielen gedijt in een
warme omgeving. Met deze geavanceerde

warmtemat van 39W kan het terrarium
perfect op temperatuur gehouden worden,

voor een comfortabele habitat van de
dieren.

Bestel nu 

Light & Heat Guard

Veel reptielen hebben een lamp nodig voor
licht, warmte IR en/of UV. Echter, als een

reptiel op een lamp klimt, kan hij zich
branden. Met de Light & Heat Guard

bovenin het terrarium of onder de lamp,
wordt dit gelukkig voorkomen.

Bestel nu 

Infrared Spot Bulb

Deze infrarood warmtelamp is een must
voor reptielen die houden van zonnen. De
de constante IRA warmtestraling zorgt dag
en nacht voor een goede leefomgeving. De

lamp is bedienbaar met een thermostaat
voor veiliger gebruik.

Bestel nu 

Geen terrarium is compleet zonder bodembedekking.
Met Rodo Rabbit creëert uw klant een comfortabele leefomgeving voor 

reptielen die niet primair in water leven.

Kokos Nestmateriaal

Dit nestmateriaal is gemaakt van luchtige en
zachte stukjes kokos met kokosvezel. Hier
kan een reptiel heerlijk in te nestelen! Het 
materiaal schimmelt niet als het nat is en is

stofvrij.
Ook geschikt voor knaagdieren.

Bestel nu 

Exotic Kokos

Deze bodembedekking, ook gemaakt van
kokos, is iets vaster van structuur. Daardoor

is het zeer geschikt als bodembedekking
voor reptielen. Het houdt vocht vast,

schimmelt niet en is stofvrij.

Bestel nu 

KOMODO en RODO RABBIT hebben nog veel meer
productsoorten voor reptielen.

Wilt u het volledige aanbod zien?
Klik dan hieronder om dit te bekijken op onze website:

Bekijk hier ons aanbod 

brondler is officiële distributeur van o.a. deze prachtige merken:

brondler Pet Brandhouse

Dick Flemmingstraat 23
5161 CA Sprang-Capelle
Tel: +31(0) 88 01 111 33
Email: info@brondler.nl

Registreren
Mijn bestellingen

Download hier de brondler app

U heeft zich ingeschreven met het email adres %%emailaddress%%,
klik hier om u uit te schrijven.
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