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Klatka dla kotów STANDARD CAT CARRYING 
BASKET 
 
Asortyment wysokiej jakości i mocnej konstrukcji klatek 
wykonanych z zastosowaniem 
siatki stalowej 2,5 cm kwadratowych, pokrytej nietoksycznym 
tworzywem PCV dla zapewnienia trwałości i higieny. Wszystkie 
klatki wyposażone są w panele z górnym otwarciem oraz 
zamykanie 
składające się z drążka i oczka oraz posiadają uchwyty do 
przenoszenia. Pomimo tego, że przeznaczone są głównie dla 
kotów, mogą być również wykorzystywane w przypadku innych 
małych zwierząt, takich jak szczenięta, psy ras miniaturowych oraz 
króliki. 
 
Formowana próżniowo tacka plastikowa, która jest lekka i stanowi 
solidną podstawę  po umieszczeniu w klatce Standard Cat Basket, 
jest dostarczana bezpłatnie. 

Długość 46 cm x Szerokość 29 cm x Wysokość 29 cm. Waga 2,6 
kg. 
 
236-350 Klatka Carrying Basket (z dołączoną tacką plastikową 
stanowiącą podłogę) 

236-350C Zapasowy pręt zamykający 

192-425 Zapasowa tacka plastikowa  

 

 

KLATKI UNIWERSALNE 
 
Klatka pozabiegowa - Recovery Basket. Zaprojektowana jako 
bezpieczne pomieszczenie dla kotów i innych małych zwierząt 
podczas wyprowadzania z narkozy, w którym mogą być łatwo 
poddawane obserwacji i pielęgnacji. Dostępny wyłącznie  w 
kolorze białym. 
Podwójna klatka dla kotów - Dual Cat Basket. Solidna klatka do 
przenoszenia przystosowana dla dwóch kotów lub innych małych 
zwierząt, oddzielonych od siebie za pomocą centralnie 
umieszczonej ścianki. Klatka posiada otwieranie od góry, 
zabezpieczone za pomocą pręta i oczek, a ściankę dzielącą 
można zdemontować. 
Dostępny wyłącznie  w kolorze białym. 
Klatka izolacyjna - Isolation Basket. Przestronna klatka z dużym 
pomieszczeniem na miski z pokarmem i kuwetą. Zapewnia 
komfortowe pomieszczenia dla zwierząt przebywających w izolacji, 
zapewniając minimum stresu. Dostępna wyłącznie  w kolorze 
białym. 
 
236-351 Klatka pozabiegowa - Recovery Basket 

Długość 61cm x Szerokość 38cm x Wysokość 28cm. Waga 2,9 kg. 

236-409 Klatka podwójna - Dual Cat Basket 

Długość 61 cm x Szerokość 23 cm x Wysokość 33 cm. Waga 
3,2 kg. 

236-352 Klatka izolacyjna - Isolation Basket 

Długość 76 cm x Szerokość 38 cm x Wysokość 28 cm. Waga 3,4 
kg. 
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