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1 t/M 31 MAARt 2021

 hoNDEN/kAttENhUIs 
JUst lovE  
43x43x40 cM 
taupe  [406049] 
zwart  [406044]

 
29.99

 flostoUw 
 tRIcoloR 

AssoRtI
 16 cm  [405981]

 0.85
  

21 cm  [405982]

 1.25 

26 cm  [405983]

 1.85

 tRANsPoRtBox  
cARRy sPoRt 
48,5x34x32 cM  
blauw  [334585]

 
5.99
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 kUssEN JUst lovE ZwARt 
80x60x12 cm [406039]  100x70x12 cm [406040]  120x85x12 cm [406041]

 

20.99  23.49  34.99

 MAND JUst lovE RoND 
ZwARt 
57x57x27 cm [406037]  70x70x27 cm [406038]

 

23.99  29.99 

 kUssEN  
JUst lovE RoND  
tAUPE of ZwARt 
45x45x17 cm [406047/406042]

 

17.49  
50x50x20 cm [406048/406043]

 

21.99
 hoNDENtAs  
JUst lovE  
ZwARt 
37x25x17 cm [406045]

 

17.49  

48x33x19 cm [406046]

 19.99

 NERf tPR/foAM  
MEGAtoN voRtEx

 30,5 cm [389091] 

5.75

 NERf tPR/foAM  
MEGAtoN BAll

 10 cm [389088] 

4.99

 NERf tPR/foAM  
MEGAtoN footBAll

 18 cm [389090] 

5.75
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 kUssEN  
JUst lovE RoND  
tAUPE of ZwARt 
45x45x17 cm [406047/406042]

 

17.49  
50x50x20 cm [406048/406043]

 

21.99

 lAtEx wAlvIs 13 cM
 blauw, geel of roze [406073/406074/406075] 

2.75

 lAtEx kREEft 18,5 cM
 blauw, lIchtroze of roze 

[406076/406077/406078] 

3.49

 lAtEx IJsJE  
12,5 cM

 geel, roze of mINtgroeN 
[406079/406080/406081] 

3.25

 lAtEx ZwAlUw 14,5 cM
 oraNje, blauw of roze [406082/406083/406084] 

3.25

 lAtEx koNIJN  
12,5 cM

 geel, blauw of rood  
[406085/406086/406087] 

2.75

 lAtEx DUIf 15 cM
 groeN, lIla of oraNje  

[406088/406089/406090] 

3.25

 vooR GRotE kAttEN
 
 

 kAttENBAk fUNNy JUNIoR 
57x43x28,5 cM

 roze, blauw of taupe  [404109/404110/404111]

 5.99  

 kAttENBAk MADDy JUNIoR 
57x43x41 cM

 roze, blauw of taupe  [404106/404107/404108]

 10.49  

 vooR GRotE kAttEN
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 yARRAh DoG ADUlt 
GRAANvRIJ kIP / vIs

 10 kg  [213703]

 47.95  

 yARRAh DoG  
sENsItIvE kIP

 10 kg  [328839]

 43.95  

 yARRAh DoG sENIoR
 10 kg  [341974]

 38.95  

 BIofooD schAPENvEt BoNBoNs
 mINI kNoflook of zeewIer 80 st [49791/43639] 

maxI kNoflook, peNs of zeewIer 40 st [69040/29890/26114] 

3.45

  mINI zalm 80 st [392348] 
maxI souplesse of zalm 40 st [392349/39548] 

3.50 

 lIly’s kItchEN 
kAt 19x85 GR

 lovely lamb casserole [399134] 
catch of the day [399135] 
classIc chIckeN dINNer [399137] 
curIous kItteN [399138] 

9.99 

orgaNIc beef dINNer [399144] 

12.50

 PRoDERMA schAPENvEt 
3x20 st

 Nature/Naturel [99990] 

3.69

  protect/kNoflook [99991] 
relax/valerIaaN [99992] 
vItal/zeewIer [99995] 

  3.89 

 omega/zalm [341975]  

4.49
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je hebt ze vast al gezien: onze vrolijke, zeer diverse collectie voerbakken voor hond en kat 

van tarhong! tarhong voerbakken zijn gemaakt van stevig kunststof, namelijk melamine, 

in veel verschillende stijlen en uitvoeringen. 

waarom is er voor deze voerbakken gekozen voor melamine als materiaal? In 

tegenstelling tot wat gedacht wordt, zijn producten volledig gemaakt van melamine 

niet schadelijk voor mens en dier. daarentegen kunnen melamine gemaakt van bamboe 

of mais wel schadelijk zijn bij verhitting. dit is niet het geval bij de tarhong voerbakken, 

die gemaakt zijn van 100% melamine. enkel wordt bij deze voerbakken geadviseerd 

niet te verwarmen in de magnetron, net zoals bij veel andere kunststoffen. verder 

heeft melamine juist zeer veel voordelen: de voerbakken zijn zeer stevig en breuk- en 

krasvast, en hebben daardoor een bijzonder lange levensduur. door de gladde structuur 

zijn ze bovendien zeer gemakkelijk en effectief te reinigen, zelfs in de vaatwasser. ook 

zijn sommige voerbakken voorzien van rubberen voetjes die schuiven tijdens het eten 

voorkomen. 

en natuurlijk leent het materiaal van deze voerbakken zich uitstekend voor zeer diverse 

uiteenlopende designs. geven jouw klanten de voorkeur aan modern? dan is de dual 

voerbak in grijs en wit bijvoorbeeld echt iets voor hen. fan van de boho-stijl? ook daar 

is een bijpassende voerbak voor, de boho medallion in taupe. voor ieder is er wat wils, 

zelfs met houtprint of een robuust uitziende voerbak met de opdruk ‘good dog’. je 

kunt er zelfs een bijpassend placemat bij aanbieden! of hebben jouw klanten een hond 

die zijn eten naar binnen schrokt en daardoor last krijgt van gezondheidsproblemen? 

ook daarvoor biedt tarhong de perfecte voerbak in de anti-schrok slow chow-bakken. 

door het patroon in de bodem is de hond langer bezig zijn voer op te eten, wat de 

spijsvertering ten goede komt. kom dus snel kijken in de groothandel en op de webshop 

welke collectie tarhong voerbakken binnen jouw assortiment passen!

voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice via 

klantenservice@vdmdtg.nl of 010-4370505.

“EEN hIPPE voERBAk vooR 
IEDER INtERIEUR!”

  tARhoNG voERBAkkEN EN     
 PlAcEMAts
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 kIP stAAf MEt 
woRtEl 

 400 gr [404112]

 2.99

 I AM chIckEN 
stRIPs 

 400 gr [394149]

 
4.50

 toNIJN stAAf
 400 gr [404114]

 2.99

 I AM kIP/EEND/vIs 
stRIPs

 400 gr [406149] 5.50 

 lAM PlAkJEs
 400 gr [404113]

 
2.99

 I AM vlEcht  
kIP/EEND 400 GR

 25,5 cm [388690]

  
7.50

 ZAlM stAAf
 400 gr [404115]

 2.99

 I AM chIckEN 
fIllEt

 400 gr [394147] 4.50
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 schotsE ZAlMolIE 
NAtUREl 1 ltR

 met pompje  [399341]

 4.99  

 UtoPIA  
DElIcAtEssE stRo

 1 kg  [399808]

 2.99  

 UtoPIA  
BloEMENhooI

 1,5 kg  [407281]

 3.99  

 BIokAt’s MIcRo 14 ltR 
classIc [398559]

 

3.45  
fresh [398560]

 

3.75

 kNAAGDIERhUIs 
70x45x43 cM

 grIjs/wIt  [390975]

 37.95  

 I AM kIP tRUfflE 
95 gr [404117]  300 gr  [404116] 

0.99  2.25

 

 I AM lAM tRUfflE 
85 gr [404798]  300 gr  [404118] 

0.99  2.25

 I AM ZAlM tRUfflE 
85 gr [404800]  300 gr  [404799] 

0.99  2.25

 

 sNUfflE DoG fRIEs
 40 gr [399702] 

0.75



adres:  VAN DER MEER Diertotaalgroothandel,  

Hongkongstraat 71,  3047 BR, ROTTERDAM, Telefoon: 010-4370505

email: klantenservice@vdmdtg.nl    web: www.vandermeerdiertotaalgroothandel.nl

opeNINgstIjdeN: MAANDAG, VRijDAG ..................................................07:00 TOT 18:00 uuR

 DiNsDAG, wOENsDAG .............................................09:00 TOT 18:00 uuR 

 DONDERDAG .........................................................................09:00 TOT 21:30 uuR

 ZATERDAG ...............................................................................07:00 TOT 16:00 uuR

 www.vANDERMEERRottERDAM.Nl
algemeNe coNdItIes: Betaling uitsluitend à contant. Mogelijkheid tot pinnen. Prijzen zijn exclusief BTw en bezorgkosten. Prijs-en modelwijzigingen en zetfouten voorbehouden. Acties zijn geldig zolang de actie voorraad strekt.

kUssEN 
fEstIvAl

 hoNDENloUNGE  
cANvAs lUxE GRIJs  
100x70x10 cm  [403703]

 
12.50

 hoNDENloUNGE  
DENIM flowER GRIJs  
100x70x10 cm  [403705]

 
12.50

 hoNDENloUNGE  
vIctoRIA GRIJs  
100x70x10 cm  [403706]

 
12.50

 hoNDENloUNGE  
yoURI GRIJs  
100x70x10 cm  [403701]

 
12.50


