AANBIEDINGen
NUMMER 07.2021

PriJZen geldig van:
1 t/m 31 juli 2021

latex ijsjes
12,5 cm
geel, roze OF LICHTBLAUW
[406079/406080/406081]

3.

25

exclusief bij van der meer!
	bia bed croco zwart
original en matras

aquadog
drinkfles

koelplaat kleine dieren

28x20 cm [390825]

3.

25

533 ml [387961]

3.

49
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latex toekan 14 cm
oranje, geel of rood

BIRD BRAIN 42 CM
FLAMINGO,STRUISVOGEL of ZWAAN

[406070/406071/406072]

1.

75

[67472/67473/67474]

5.

49

latex kreeft
18,5 cm
blauw, lichtroze of roze
[406076/406077/406078]

3.

49

DOG ROCKS
200 GR [88366]

7.

HONDENHOK ZEUS 50
53X46X47,5 CM
GRIJS, LICHTBLAUW of ROZE

99

[352665/360127/360129]

HUGS MAND OVAAL
61X61X13 CM
DOVE GRIJS of LATTE BRUIN
[379885/379886]

9.

99

TEGEN GELE PLEKKEN
IN HET Gazon
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19.

99
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bunny easy bedding
112x51 cm
turquoise [367860]

17.

95

bunny nap time bed
51,8X30,8X21,5 cm [406274]

22 50
.

	hay cookies
paardenbloem
200 gr [407825]

2.
99
3.
25

1 kg [407824]

oat cookies
8 st [407826]
nibble sticks 2 st
appel/aardbei [407831]
wortel/paardenbloem [407832]
bloembladeren [407833]

3.

25

2.35

	gedroogde
mixen

kruidenbladeren 100 gr [407835]
bloembladeren 100 gr [407836]

2.
25
2.
39
2.
50
2.
15

5-mix 75 gr [407837]

paadenbloembladeren 100 gr [407834]

bloemen mix 75 gr [407838]
meadow flower
ring
20 cm [407827]

5.

99

nibbles
selection pack
100 gr [407828]

2.

89

snack bar
groenten [407829]
bloemen [407830]

1.

99
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biofood tabletten
hond 55 st
knoflook zeewier [32463]
knoflook pens [43641]
mini knoflook zeewier [337639]
sensitive [40214]
dogbite [43642]

biofood tabletten
RELAX 100 st
HOND/KAT [66610]

biofood tabletten
kat 100 st
knoflook zalm [43647]
knoflook naturel [69768]
kattengras anti-haarbal [39553]
catbite [39552]

195
.

1.

95

195
.

pedigree dentastix
chewy chunx kip 68 gr

mini [408043]
maxi [408044]
1x5

4.

19

Pedigree Dentastix mp
Mini 7 st 110 gr [31447]
1 x 10

080
.

Medium 7 st 180 gr [79353]
1 x 10

080
.

Maxi 7 st 270 gr [41095]
1 x 10

YARrah BROK KAT
adult 2,4 KG
kIP [407767]
VIS [407768]

10.

59
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139
.

catsan

smart pack 2x4 ltr [88275]

5.
09
8.
15

hygiene 20 ltr [1366]
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bia bed croco
bia original croco zwart
50 60x50 cm [407960]
60 70x60 cm [407961]

39.

99		

70 85x70 cm [407962]

64 .

99 		

100 120x100 cm [407964]

52 .

99

80 100x80 cm [407963]

84 .

99

112 50			
.

bia matras croco zwart
bia 44m 59x44x5 cm [407965] bia 50m 73x50x5 cm [407966]

2099		
2699
.
.

bia 56m 85x56x5 cm [407967] bia 66m 105x66x5 cm [407968]

34 99
. 		 44 99
.

bia 73m 118x73x5 cm [407969]

51.

50			

“ bia croco, exclusief verkrijgbaar
bij van der meer! ”
BIA Bed heeft al veel fans, en met de nieuwe BIA Bed Croco-lijn zullen dat er alleen nog
maar meer worden! BIA-bedden en matrassen staan bekend als dé slaapplek voor de
hond en komen nu ook met een leuke kunstleren hoes met krokodil-print, de Croco.
Waarom BIA Bed? Goed slapen is voor elke hond van groot belang voor een lang en
gezond leven. Wist je dat honden wel 12 tot 14 uur per dag slapen? Een goed bed is
daarom essentieel. Het biedt de hond een veilige, eigen plek en zorgt voor een goede
ondersteuning van het lichaam. Zo blijven de spieren en gewrichten gezond en staat de
hond energiek en soepel op.
Om deze reden is BIA Bed al jaren populair. Deze luxe bedden en matrassen hebben
een kern van freonvrij polyether klasse 1, wat betekent dat het materiaal zelfs is
goedgekeurd voor het contact met baby’s en kinderen. Het polyether zorgt voor de juiste
gewichtsverdeling en voorkomt dat de gewrichten van de hond in aanraking met een
harde ondergrond komen. Zo wordt het gehele lichaam ondersteund en kan de hond
comfortabel slapen én soepel opstaan. Ook isoleert polyether optrekkende kou, waardoor
de hond in zijn BIA Bed een stuk minder last heeft van bijvoorbeeld een koude vloer of
benchbodem.

BIA Bedden zijn verkrijgbaar als mand en als matras. Het matras is ideaal om te gebruiken
voor honden die graag languit liggen en is ook bijzonder geschikt als ondergrond in de
bench. De mand heeft weer andere voordelen: de opstaande rand geeft de hond meer
steun en een plek om de kop op te leggen. Doordat de opstaande rand en het kussen
één geheel vormen, is het bed erg stabiel en verschuiven de losse onderdelen niet ten
opzichte van elkaar.
Wat is er zo leuk aan de nieuwe BIA Croco? Je was misschien al bekend met de kunstleren
hoezen van BIA Bed. Het voordeel van kunstleer is dat het naast diervriendelijk ook
hygiënisch en goed te reinigen is. Vuil en ongedierte blijven niet zitten in kunstleer en
dankzij de platte en gladde stiknaden kunnen parasieten zich hier niet in verstoppen.
Daarnaast helpt kunstleer de kans op huidproblemen en allergische reacties verminderen.
Dit Croco-bed heeft zo’n hoes van kunstleer, en in dit geval in een leuk patroon van
‘krokodillenleer’. Deze stoere look zorgt voor een stijlvol bed mét alle bekende, positieve
eigenschappen van BIA!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice via
klantenservice@vdmdtg.nl of 010-4370505.
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	i am vlecht
eend/tilap
25,5 cm 400 gr [388688]

i am lam
truffle
300 gr [404118]

i am lamb jerky
75 gr [396442]

	nekspier 20cm
2 st [407566]

petsnack
kippennek
1 kg [101056]

snuffle dog
patat
40 gr [399702]

dog treatz
kluifjes 4 mix
870 ml 380 gr [365330]

	petsnack
munchy
naturel
5 inch 12,5 cm 9-10 mm

5.

70

6.

00
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1.

99

0.

69

0.

75

1.

15

1.

50

2.

49

[56920]
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utopia meelwormen
1,2 ltr [386428]

i am kaviaar

2 50
.

10 gr [391148]

0.
95
0.
55

1 kg [407708]

1000
.

30 gr [391147]

advance
veterinary diets
kat 1,5 kg
urinary care [89481]
renal failure [89479]

7.

75

advance
veterinary diets
kat 1,25 kg
urinary stress [395118]
urinary sterilizeD [395119]

advance
Kat sterilized 1,5 kg
turkey [395102]
sensitive senior 10+ [395105]

659
.

7.

75

fiprotec spot on 3+1 pip
2-10 kg [386863]
10-20 kg [387363]

ticster
omgevingsspray
250 ml [407644]

1125		
. 1199
.

10.

59

20-40 kg [390179]

13 .

75

fiprotec spray
hond / kat
100 ml [383894]

11.

50

fiprotec kat
spot on 3+1 pip
vanaf 1 Kg [387361]

939
.
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KONG WUBBA FINZ
BLAUW XL 42X14,5X9 CM [390741]

6.

KONG WUBBA NO STUFF
40X15,5X2 CM
CHEETAH, GIRAFFE OF ZEBRA [397515/397516/397517]

75

4.

75

KONG WUBBA FLOPPY EARS
ASSORTI
24X5X5,5 CM [89406]		

3.

99 		

kong wubba fRIENDS
assorti
7,5x6,5x28 cm [10028]

33X8,5X9 CM [89405]

5.

49

3 99
.

9x9,5x40,5 cm [397604]

549
.

10X11X51 CM [397603]

675
.

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

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.

www.vandermeerrotterdam.nl

