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 sNUfflE DoG BEER 
BlIk of flEs 25 Ml 
kip of rund smaak   
[399699/399700/399697/399698]

 
0.99

 lAtEx BAl vARkEN  
10 cM 
rood, geel, oranje of blauw   
[406057/406059/406061/406063]

 
3.25

 flostoUw tRIcoloR  
16 cm  [405981]  21 cm  [405982]      26 cm  [405983]

 
0.85  1.25      1.85

HUP!
HollAND
HUP!
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 lAtEx BAl vARkEN  
6,5 cM 
rood, geel, oranje of blauw  
[406056/406058/406060/406062]

 

1.25

 lAtEx lAMA 14 cM
 oranje, rood of blauw  

[406053/406054/406055]

 1.75  

 kUssEN NANDo ovAAl lIcHtGRIJs
 60x40 cm [407899]    70x45 cm [407900]  80x55 cm [407901] 

5.25    6.75   8.75

  90x65 cm [407902]    105x75 cm [407903] 

  10.99    16.25

 DEkEN NANDo flEEcE lIcHtGRIJs
 75x50 cm  [407904]  100x70 cm  [407905]  150x100 cm  [407906]

 1.99   3.75   5.75  

 HoNDEN-/kAttENHUIs NANDo  
40x40x45 cM

 lichtgrijs  [407898]   

14.50   MAND NANDo RoND 
50x40 cM

 lichtgrijs  [407897]

 6.50  
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 AGIlIty sEt HoRDE EN RING
 28x12x26 cm  [407911]

 7.75  

 lUffA sANDAlEN 8 cM 2 st
 assorti  [407912]

 1.39  

 BEllENBlAAs  
BAcoNsMAAk

 120 ml  [407910]

 1.85  

 sPARtElvIs MEt cAtNIP
 30 cm  [407909]

 4.25  

 BE Eco sPEElGoED tPE 
DRIJvEND

 bal 6x6x13 cm  [407907] 
jumper 9x9x16 cm  [407908]

 3.99  

 PEtcoMfoRt  
DRAAGtAs soof

 42x21x30 cm  [383102]

 7.50  

 BAl AAN toUw  
DRIJvEND 
7 cM

 assorti [398441] 

1.99

 100% GEREcyclED tPE
 NIEt GEscHIkt vooR 
ZwARE kAUwERs
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 fokkER DoG  
NUtRI-fIt 
s 7 kg [394274]

 

14.50  
m 13 kg [394276]

 

25.50 
l 13 kg [394277]

 

26.50

 GIMcAt PAstA 
multi-vitamine of kaas 50 gr [391031/391587]

 

1.89  
multi-vitamine of malt-soft 100 gr [12957/384437]

 

3.75

 NAtURAl tRAINER  
cAt stERIlIsED 
wHItE MEAt of sAlMoN 
300 gr [406174/406178]  1,5 kg [406175/406179] 

4.29   7.75

 3 kg [406176]   10 kg [406177/406180] 

12.75  27.99

 BIofooD GIANt
 12,5 kg  [43636]

 
1+1 GRAtIs  

 NAtURAl tRAINER  
cAt URINARy cHIckEN 
300 gr [406172] 

4.89

 1,5 kg [406173] 

8.99

 I AM kNIkkERs 290 GR
 kalkoen of gevogelte graanvrij  [395728/395729] 

1.39
 

kip, lam of vis  [360178/360179/360181]

 2.25  
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de zomer is in aantocht! alhoewel we allemaal toe zijn aan lekker weer, is de warmte niet 

altijd even prettig voor onze huisdieren. vooral voor honden en katten kunnen de hogere 

temperaturen gevaarlijk zijn. onze viervoeters hebben nauwelijks zweetklieren: hun 

lichaamstemperatuur reguleren doen ze daarom door te hijgen en door te ‘zweten’ via de 

voetkussentjes.  

Zoals je begrijpt raakt het dier hierdoor maar minimaal warmte kwijt, waardoor 

oververhitting altijd op de loer ligt. de oplossing: aqua coolkeeper! met de handige 

koelhalsbanden en -bandana’s van aqua coolkeeper helpen jouw klanten hun dier ‘cool’, 

veilig en gezond te houden tijdens warme dagen. 

hoe werkt het? de aqua coolkeeper-producten bevatten hydroQuartz, kristallen die 

na onderdompeling in water worden omgezet in een soort gel. deze gel absorbeert de 

lichaamswarmte van de hond en laat deze vervolgens verdampen, wat de hond helpt af 

te koelen.  gezien de halsslagaders in de nek van de hond langs de halsband lopen, is de 

afkoeling optimaal. omdat de warmte verdampt, wordt het lichaam zo op een veilige 

manier afgekoeld. 

bij contact met het water zetten de kristallen en het product uit. daarom staat op iedere 

band op het label aangegeven hoe lang deze maximaal ondergedompeld mag worden 

en hoeveel het product mag uitzetten voor veilig gebruik. de band  is meerdere uren 

werkzaam en dus bijvoorbeeld ook ideaal voor gebruik tijdens wandelingen, spelen en 

reizen. 

de verkoelende band is verkrijgbaar in twee varianten, namelijk in een halsband en een 

stoere bandana. de bandana is verkrijgbaar in maat s tot en met xl voor halsomtrekken 

tussen de 34 en 68 centimeter, de halsband van s tot en met xxl voor halsomtrekken van 

24 tot en met 60 centimeter. Zo kunnen jouw klanten voor al hun honden de juiste maat 

kiezen!

vergeet naast de halsbanden en bandana’s niet ook eens te kijken naar de koelmatten 

van aqua coolkeeper! deze mat werkt hetzelfde als de halsband, maar heeft een groter 

oppervlak waar de hond op kan liggen en is daardoor ideaal voor gebruik in huis, maar 

ook bijvoorbeeld onderweg in de auto. de artikelen zijn verkrijgbaar in diverse frisse 

kleuren: kijk dus snel wat er in jouw assortiment past om jouw klanten te helpen hun dier 

de broodnodige verkoeling te bieden deze zomer! 

voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice via 

klantenservice@vdmdtg.nl of 010-4370505.

“vooRkoM ovERvERHIttING MEt DE 
PRoDUctEN vAN AqUA coolkEEPER!”

  tHE oRIGINAl AqUA coolkEEPER 
 

 AqUA coolkEEPER HAlsBAND 
PAcIfIc BlUE of RED wEstERN

 xs 16-19 cm [69413]  s 24-29 cm [69415/55137] 

3.49   3.99

  m 27-34 cm [69416/55142] l 33-43 cm [69417/55148] 

  4.50    4.75

 xl 44-55 cm [69418/55154]  xxl 55-60 cm [69419/55160] 

4.99   6.75

 AqUA coolkEEPER BANDANA 
PAcIfIc BlUE of RED wEstERN

 s 34-41 cm [69477/69484] 

5.49

  m 42-50 cm [69478/69485] 

  6.75 

l 51-60 cm [69479/69486] 

7.25 

xl 61-68 cm [69480/49487] 

  7.99 

 AqUA coolkEEPER MAt 
PAcIfIc BlUE

 m 60x50 cm [69455]  l 80x60 cm [69456] 

9.99   14.99

  xl 90x80 cm [69457]  xxl 100x90 cm [69458] 

  19.99   27.50



AANBIEDINGEN  NUMMER 06.2021 
PRIJZEN GElDIG vAN:  1 t/M 30 JUNI 2021

 pagina 6

 lAMskoP HUID
 500 gr [354888]

 7.49

 GEPERst Bot 
MUltI kIP 

 21 cm [397673]

 
1.99

 I AM DUck twIst 
 20 cm 400 gr [394146]

 

4.99

 I AM vlEcHt  
kIP/EEND

 12,5 cm 400 gr [388689] 7.99 

 I AM cHIPs MEt 
kIP

 400 gr [406150]

 5.99

 I AM cHEwIEs
 1 kg [365241]

  
8.50

 sUPERcHEw 
tURkEy sMAll

 250 gr [395710]

 3.25

 sUPERcHEw 
PoRk M/l

 300 gr [395714] 3.49
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 I AM PowDER 75 GR
 eend of kip  [396443/396444]

 0.75  
 PEtsNAck INIMINIEs

 500 gr  [70898]

 1.69  

 BEAPHAR  
vlooIENBAND kAt

 rood, wit of Zwart  [33795/33796/33797]

 5.50  

 UtoPIA kNAAGsNAcks  
wortelchips 130 gr  [407697] 
banaan chips 150 gr  [407700]

 pompoenpitten 200 gr  [407701]

 johannesbrood 200 gr  [407702]

 knabbelbolletjes 165 gr  [407703]

 knabbelringetjes 165 gr  [407704]

 
1.49

 PEtcoMfoRt  
UItlooPMAt xl

 55x75 cm  [391511]

 9.49  

 tooPER HoUtkoRREl
 6,5 ltr  [347763]

 1.65  

 cAttAIl sIlIcA  
kAttENBAkvUllING

 7,5 kg  [330248]

 8.75  

 sMAAkMAkER



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.

oP REIs 
fEstIvAl

 tRANsPoRtBox cARRy 60 
60x40x40 cM 
blauw, antraciet of taupe [380466/407286/407285]

 

 14.50

 tRANsPoRtBox lINUs cABRIo 50x32x34,5 cM 
antraciet, donkerblauw, roZe of taupe [376694/380258/376693/407510]

 

 12.50

 tRANsPoRtBox cARRy 
sPoRt 48,5x34x32 cM 
pastel roZe, taupe of blauw  
[396766/98138/334585]

 

 7.25

 tRANsPoRtBox lINUs 
2ND lIfE 50x32x34,5 cM 
antraciet of blauw [407287/407288]

 

 8.25

 tRANsPoRtBox kIM 60 
60x40x40 cM 
antraciet of taupe [407512/407511]

 

 19.50


