
KOŃCÓWKI DO KLEJU 
EXTREME 8 SZT.KLEJ DO RACIC 

EXTREME 200 ML

PODGRZEWACZ 
DO MLEKA

BANDAŻE DO RACIC 
9CM X 6 M, 12 SZT. CIĄGNIK JOHNY DEERE 8430

Z ŁADOWACZEM CZOŁOWYM 1:50

POLECANY PRODUKT

HITSUPER OFERTA

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

PROMOCJA!NOWOŚĆ
LATO 2020OFERTA

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

Brutto

149,00 zł
Brutto

35,00 zł

Brutto

1299,00 zł

Brutto

99,00 zł
Brutto

89,00 zł

999,00 zł
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Gotowa, aktywna piana do stosowania 
przed udojem  o silnym i natychmiastowym 
działaniu dezynfekcyjnym, na bazie 
kompleksu LSA (kwasu mlekowego i 
salicylowego). Produkt bardzo długo 
utrzymuje się na strzyku. 
Dostępne pojemności: 10 kg, 200 kg.

PREFOAM + 10kg 

Koncentrat przeznaczony do mycia i 
wstępnej dezynfekcji wymion za pomocą 
ściereczek lub ręczników jednorazowych. 
Zapewnia długotrwały efekt nawilżający 
i pielęgnujący skórę wymienia.  
Super wydajny – stężenie 0,5 %.
Dostępne pojemności: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 
200 kg.

DERMISAN + 10kg

Gotowy preparat pianowy do mycia 
i dezynfekcji strzyków przed dojem, 
stosowany przy użyciu kubka 
pianowego. Substancją dezynfekującą 
jest kwas mlekowy. Metoda mycia 
pianowego zapewnia szybkie i skuteczne 
rozmiękczenie i usuwanie zabrudzeń 
strzyków.
Dostępne pojemności: 5 kg, 10kg, 20 kg.

PREFOAM  10kg 

Chusteczki do wymion z podziałem na 
ćwiartki. Tylko teraz o 50 sztuk więcej 
chusteczek w tej samej cenie. Najlepszy 
stosunek jakości do ceny!

CHUSTECZKI DO WYMION
800 szt.

Chusteczki do wymion z podziałem na 
ćwiartki. Tylko teraz o 50 sztuk więcej 
chusteczek w tej samej cenie. Najlepszy 
stosunek jakości do ceny!

WYMIENNE WKŁADY
800 szt.

H
IG
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PIELĘGNACJA I HIGIENA DOJU

DOBRA
PRAKTYKA
- Stosowanie produktów o silnym działaniu czyszczącym
   i dezynfekującym;
- Dbałość o skórę wymienia poprzez stosowanie produktów  
   z dodatkami kosmetycznymi; 
- Higiena przedudojowa, jako działanie wspomagające   
   wydzielanie oksytocyny - profilaktyka wynicowania zwieracza   
   strzyku.

Brutto

240,00 zł

Brutto

210,00 zł
Brutto

195,00 zł

Brutto

75,00 zł

Brutto

55,00 zł

TYLKO TERAZ

PROMOCJA!

179,00 zł
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Gotowy do użycia dippingu na bazie 
aktywnego jodu (2500 ppm), który 
zapewnia skuteczną dezynfekcję strzyków. 
Szczególnie zalecany w trudnych warunkach 
środowiskowych. Doskonały jako marker 
skóry strzyków.
Dostępne pojemności: 10 kg, 22 kg,  220 kg.

DIP-IO 2500 10kg

HM VIR FILM + 10kg
Gęsty, nieskapujący preparat 
zapewniający długotrwałą ochronę 
strzyków po doju. 
Dzięki zastosowaniu innowacyjnego 
kompleksu LSA (mieszanina kwasu 
mlekowegoi salicylowego), gwarantuje 
natychmiastowe działanie bakterio-, 
wiruso- i grzybobójcze. Ma działanie 
łagodzące, przeciwzapalne 
i pielęgnacyjne. Posiada w składzie 
repelenty oraz wyraźny, zielony marker.
Dostępne pojemności: 5kg, 10 kg, 20kg, 
22kg, 220 kg

HM VIR GOLD 22kg
Gotowy do użycia spray do higieny 
poudojowej, zawierający w swoim składzie 
kompleks LSA (kompleks kwasu mlekowego 
i salicylowego). Zapewnia doskonałą 
dezynfekcję i najwyższy poziom ochrony 
strzyków przed uszkodzeniami, zawiera 
substancje odstraszające owady.
Dostępne pojemności: 22kg, 60 kg, 220 kg.

Gęsty, nieskapujący preparat 
zapewniający skuteczną ochronę 
strzyków po doju, o najwyższej 
dopuszczalnej koncentracji aktywnego 
jodu (5000 ppm). Oprócz silnych 
właściwości dezynfekcyjnych, cechuje się 
znakomitym działaniem kosmetycznym.
Dostępne pojemności: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 
22 kg,  220 kg.

DIP-IO 5000 10kg

PROFIMAST BLUE
Dipping na bazie kwasu mlekowego, gliceryny i ziół. 
Preparat działa nawilżająco, zwiększając elastyczności 
skóry strzyków, przyspiesza gojenie podrażnień oraz 
zabezpiecza zwieracz kanału strzykowego przed urazami. 

H
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PIELĘGNACJA I HIGIENA DOJU

DOBRA
PRAKTYKA
- Stosowanie środków o silnych   
   właściwościach dezynfekcyjnych;
- Dbałość o skórę wymienia poprzez 
   stosowanie produktów z dodatkami  
   kosmetycznymi;
- Dipping (spray) o szerokim działaniu 
   biobójczym jako stały element        
   profilaktyki przeciw patogenom  
   powodującym mastitis.

PROFIMAST RED
Dipping na bazie kwasu mlekowego, gliceryny, ziół, nanokoloidów 
miedzi i srebra. Preparat działa nawilżająco, zwiększając elastyczności 
skóry strzyków, przyspiesza gojenie podrażnień oraz zabezpiecza  
zwieracz kanału strzykowego przed urazami (przesuszenia, pęknięcia, 
wynicowanie).

Brutto

220,00 zł

Brutto

159,00 zł
Brutto

209,00 zł
Brutto

335,00 zł

Brutto

89,00 zł/5kg

Brutto

299,00 zł/20kg
Brutto

95,00 zł/5kg

Brutto

319,00 zł/20kg

HM VIR FILM + 22kg
Gęsty, nieskapujący preparat 
zapewniający długotrwałą ochronę 
strzyków po doju. 
Dzięki zastosowaniu innowacyjnego 
kompleksu LSA (mieszanina 
kwasu mlekowego i salicylowego), 
gwarantuje natychmiastowe działanie 
bakterio-, wiruso- i grzybobójcze. Ma 
działanie łagodzące, przeciwzapalne 
i pielęgnacyjne. Posiada w składzie 
repelenty oraz wyraźny, zielony marker.

Brutto

439,00 zł

TYLKO TERAZ

PROMOCJA!

TYLKO TERAZ

PROMOCJA!
TYLKO TERAZ

PROMOCJA!

319,00 zł

Pompka
GRATIS

Pompka
GRATIS
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PIELĘGNACJA I HIGIENA DOJU
PI

EL
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Vita Cold
Składniki preparatu skutecznie poprawiają 
kondycję wymienia, likwidują obrzęki, działają 
chłodząco i odkażająco. Maść stosowana w 
okresie okołoporodowym łagodzi ból, poprawia 
ukrwienie, przyspiesza regenerację uszkodzonych 
tkanek wymienia. W okresie letnim skutecznie 
odstrasza owady.

Vita Hot
Składniki preparatu poprawiają kondycję wymienia, 
likwidują napięcia skóry, działają nawilżająco, 
odkażająco i rozgrzewająco.
Maść stosowana podczas masażu wymienia 
pozytywnie wpływa na jego zdrowotność, 
zapobiegając lub wspomagając proces leczenia 
stanów zapalnych.

Vita Soft 450g
Maść skutecznie poprawia 
kondycję skóry wymienia, łagodząc 
podrażnienia oraz działa odkażająco. 
Stosowana regularnie po każdym 
dojeniu, zapobiega przesuszaniu 
skóry, utrzymując jej elastyczność. 

Brutto

49,00 zł/450 g

Brutto

85,00 zł/900 g

Brutto

49,00 zł/450 g

Brutto

85,00 zł/900 g Brutto

45,00 zł

Sani Cream Green
Przeciwzapalna maść do wymion z olejkiem z 
japońskiej mięty pieprzowej. Zapobiega wysuszaniu 
i spękaniu skóry strzyków i wymienia. Dodatkowo 
poprawia cyrkulacje układu krwionośnego w 
wymieniu. Produkt ten ma działanie wspomagające 
przy stanach zapalnych wymienia, stawów oraz 
mięśni. Dodatek glikolu propylenowego, dodatkowo 
odżywia i uelastycznia skórę, sprawiając, że
jest mniej podatna na uszkodzenia mechaniczne.

Sani Balm Blue
Pielęgnacyjny balsam do skóry wymienia. 
Naturalny balsam do codziennej pielęgnacji 
wymienia krów oraz innych zwierząt podatnych 
na uszkodzenie wymienia. Kremowa konsystencja 
produktu, umożliwia łatwe jego rozprowadzenie 
po skórze wymienia i bardzo szybkie wchłanianie. 
Balsam ten utrzymuje skórę wymienia i strzyków 
wygładzoną i doskonale nawilżoną, ułatwiając 
utrzymanie higieny.

Brutto

49,00 zł

Sani Gel Orange
Preparat do codziennej pielęgnacji 
wymienia, polecany zwłaszcza dla krów 
znajdujących się w okresie początku laktacji 
oraz dla krów zasuszonych. Produkt ten 
tworzy cienką warstwę ochronną, a dodatki 
olejków eukaliptusowych oraz wyciąg z 
kwiatu arniki, gwarantuje jednoczesne 
działanie łagodzące i przyspieszające 
proces gojenia się podrażnień.

Brutto

55,00 zł

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

Brutto

80,00 zł/ 1 kg

Brutto

55,00 zł/ 0,5 kg
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PREPARATY DLA BYDŁA I CIELĄT

C
IE

LĘ
TA

ProDigest
MIESZANKA PASZOWA UZUPEŁNIAJĄCA 
DLA CIELĄT. 
Preparat do stosowania w okresie zwiększonego 
zagrożenia biegunkami oraz wspomagająco w 
terapii biegunek. 

Brutto

15,00 zł/100 g

Brutto

65,00 zł/1 kg

Elektroliq
MIESZANKA PASZOWA 
UZUPEŁNIAJACA DLA CIELĄT. 
Wspomaga terapię biegunek. Źródło 
niezbędnych elektrolitów i energii. 
Przyspiesza regenerację organizmu.

Brutto

39,00 zł/500 ml

Enerfeed
Duża dawka żelaza wzmacnia cielaka i wpływa 
na szybszy wzrost. Preparat dostarcza szybko 
przyswajalnej energii w postaci glukozy i 
kwasów tłuszczowych. Witamina C wpływa 
na odporność i lepsze pobranie siary. 
1 tubka - 15 ml.

Brutto

15,00 zł

Colofeed
Dostarcza maksymalną dawkę 
immunoglobulin w postaci siary i proszku 
jajecznego. Zawiera szybko przyswajalne 
dawki energii, witamin oraz mikroelementów. 
Wspomaga funkcje metaboliczne organizmu i 
poprawia odporność.
1 tubka - 60 ml.

Brutto

51,00 zł

Vigofeed
Działanie wzmacniające i stymulujące 
wzrost, poprawa odporności i usprawnienie 
procesów metabolicznych. Zawiera szybko 
przyswajalne dawki energii, witamin oraz 
wysoce przyswajalne mikroelementy 
w postaci chelatowej.
1 tubka - 20 ml.

Brutto

26,00 zł

SacroVit
MIESZANKA PASZOWA UZUPEŁNIAJĄCA 
DLA CIELĄT I PROSIĄT.
Preparat jest źródłem elektrolitów, energii 
i witamin niezbędnych dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu.

Brutto

15,00 zł/100 g

Brutto

59,00 zł/1 kg

PROFILAKTYKA

BIEGUNKI

AntiDiar
MIESZANKA PASZOWA UZUPEŁNIAJĄCA 
DLA CIELĄT. 
Wspomaga terapię biegunek. Wzmacnia i dodaje energii.  
Poręczne wiadro z miarką.

Brutto

15,00 zł/100 g

Brutto

65,00 zł/1 kg

Digesfeed
Działanie odtruwające i oczyszczające organizm z toksyn dzięki 
zawartości aktywnego węgla i glinki. Inulina z cykorii daje efekt 
probiotyczny i stymulujący florę jelitową. Ochrania błonę śluzową jelita, 
poprawia odporność i apetyt. Łatwe i szybkie podanie – tuba.
1 tubka - 60 ml.

Brutto

35,00 zł

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!
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FosfoBalance 1kg
Preparat stosuje się w celu zminimalizowania 
ryzyka wystąpienia hipokalcemii oraz 
hipomagnezemii po porodzie. Dodatkowo jest 
źródłem energii i witamin wspomagających 
procesy odpornościowe w okresie po wycieleniu.

EnergoVital 1kg - 
pójło powycieleniowe
Przyspiesza regenerację organizmu, uzupełniając 
energię i elektrolity utracone podczas 
porodu. Wchodzący w skład preparatu wapń 
przeciwdziała zaleganiu poporodowemu, 
beta-karoten stymuluje powrót funkcji 
układu rozrodczego. Wypełnienie 
przewodu pokarmowego pójłem zapobiega 
przemieszczeniu trawieńca. Preparat jest chętnie 
pobierany przez krowy.

BY
D

ŁO
 D

O
RO

SŁ
E

PREPARATY DLA BYDŁA I CIELĄT

FarmaFit 100g
MIESZANKA PASZOWA 
UZUPEŁNIAJĄCA DLA BYDŁA.
Preparat na bazie tanin. Działa 
aseptycznie i ściągająco. Do stosowania 
w okresie zwiększonego zagrożenia 
biegunkami (okres odsadzenia, 
przegrupowania hodowlane, zmiana 
karmy lub sposobu żywienia) oraz 
wspomagająco w terapii biegunek 
pokarmowych i zakaźnych.

Brutto

15,00 zł

DiarOff 100g
MIESZANKA PASZOWA 
UZUPEŁNIAJĄCA DLA BYDŁA 
DOROSŁEGO.
Preparat zawiera bogata kompozycje ziół 
zawierających garbniki, produkujących 
śluz, pobudzających wydzielanie silny. 
i sekrecję soków trawiennych.

Brutto

15,00 zł

Keto-Protect 5kg
Preparat energetyczny wspomagający 
terapię ketozy. Działanie preparatu 
polega na dostarczeniu organizmowi 
źródła energii i witamin, dzięki czemu 
przeciwdziała występowaniu ketozy u 
krów mlecznych.
Należy stosować u krów zagrożonych 
ketozą w okresie okołoporodowym, 
bądź w przypadku wystąpienia ketozy 
wspomagająco w terapii niedoborów 
energetycznych. Smak preparatu jest 
atrakcyjny dla zwierząt, dlatego też jest 
chętnie pobierany.

Brutto

79,00 zł

Gliko-Protect 5kg
Preparat jest źródłem łatwo 
przyswajalnej energii i witamin. 
Składniki preparatu przeciwdziałają 
występowaniu ketozy u krów 
mlecznych i pozytywnie wpływają 
na funkcje wątroby. Stosować u 
krów zagrożonych ketozą w okresie 
okołoporodowym i wspomagająco w 
terapii niedoborów energetycznych.

Brutto

89,00 zł

CalciVital 500g
Preparat stosuje się w celu 
zminimalizowania ryzyka 
wystąpienia hipokalcemii 
oraz hipomagnezemii po 
porodzie. Dodatkowo 
jest źródłem energii i 
witamin wspomagających 
procesy odpornościowe 
we wczesnym okresie po 
wycieleniu.

Brutto

25,00 zł

FertiVital 500g
Preparat polecany w stymulowaniu 
procesów rozrodczych. Działanie 
witamin, pierwiastków śladowych i 
aminokwasów, wzmacnia działanie 
układu rozrodczego. Preparat  
korzystnie wpływa na płodność i 
objawy rujowe.

Brutto

29,00 zł

Brutto

70,00 zł

Brutto

26,00 zł

POLECANY PRODUKT
HIT
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KetoFit Drench 1kg
Preparat przeznaczony do sporządzenia 
wlewu dożwaczowego dla krów. Do 
zastosowania u zwierząt z brakiem 
apetytu, przy niestrawności, atonii 
żwacza i innych zaburzeniach 
metabolicznych.

BY
D

ŁO
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O
RO

SŁ
E

PREPARATY DLA BYDŁA I CIELĄT

Brutto

55,00 zł

RumenFit Drench 1kg
Mieszanka ziół i dodatków funkcjonal-
nych stymulujących fizjologiczne funkcje 
układu pokarmowego.
Zastosowanie preparatu wskazane w 
przypadku zwiększonego występowania 
schorzeń metabolicznych.

Brutto

49,00 zł

ApetiCell (NON GMO) 

Preparat zawiera żywe kultury drożdży, które  stymulują 
apetyt u bydła i pozytywnie wpływają na  florę bakteryjną 
żwacza. Wskazane zastosowanie w przypadku wystąpienia 
braku apetytu oraz w przebiegu wszelkich niestrawności.

Brutto

25,00 zł/700 g
Brutto

49,00 zł/5 kg

BO
LU

SY

BOLITRACE BIOTIN 
(10 dawek)
Produkt bogaty w biotynę - 20mg. Zawiera 
niezbędne mikroelementy i witaminy, 
wpływające min. na prawidłowy rozwój 
płodu, widoczność rui oraz wyraźny wzrost 
wydajności mlecznej.  (1 dawka - 90 zł).

BOLIFLASH CALCIUM 
(6 dawek)
Wykorzystywany w walce z gorączką 
mleczną. Bolus oparty na 3 źródłach 
wapnia. Bardzo wysoka przyswajalność 
dzięki obecności cytrynianu.  
(1 dawka - 80 zł).

BOLIFAST PHYSIOLOGIC 
(6 dawek)
Bolus przygotowujący otłuszczone 
krowy do wycielenia, stosowany w walce 
z ketozą. Wspomaga pracę wątroby. 
 (1 dawka - 80 zł).

Brutto

900,00 zł
Brutto

480,00 zł
Brutto

480,00 zł

PRZY ZAKUPIE 5 PUDEŁEK
BOLUSÓW, APLIKATOR ZA 1 zł!

ATRAKCYJNE RABATY DO 
WIĘKSZYCH ZAMÓWIEŃ.

PROMOCJA
SPECJALNA OFERTA

BOLIFAST RUMEN
(6 dawek)
Stosowany w prewencji ketozy i kwasicy. 
Idealnie dobrana kompozycja składników 
umożliwia bezpieczny start w laktację.
(1 dawka  - 80 zł).

Brutto

480,00 zł

BOLIFLASH FERTIL
(6 dawek)
Produkt zawierający kluczowe 
mikroelementy w postaci chelatów. 
Wyraźniejsze objawy rui i zwiększenie 
skuteczności inseminacji. 
(1 dawka - 75 zł).

Brutto

450,00 zł

BOLUSY PROMOCJA
PRZY ZAKUPIE CAŁEGO PUDEŁKA 1 DAWKA GRATIS (2 BOLUSY)

PROMOCJA
SPECJALNA OFERTA
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RACICE - NOWOŚĆ!

PODOCUR SV 12kg
Silny koncentrat do profilaktyki i zwalczania chorób racic. 
Dzięki zawartości siarczanów: glinu, cynku i miedzi, wzmacnia 
i utwardza puszkę rogową, przyspiesza proces gojenia się 
ran i minimalizuje ryzyko powstawania nowych uszkodzeń 
mechanicznych. Ma działanie dezynfekujące dzięki zawartości  
glutaraldehydu.
Dostępne pojemności: 6 kg, 12 kg, 24 kg.

Brutto

325,00 zł

Końcówki do 
kleju EXTREME 
200 ml/ 8 szt.
Solidna końcówka, która się nie psuje. 
Jest nieco dłuższa co sprawia, że klej lepiej 
się miesza. Długość:16,5 cm.

Brutto

35,00 zł

Końcówki do kleju  
200 ml /8szt
Mocne, solidne końcówki, które nie 
pękają. Pasują do kleju 200 ml.

Brutto

49,00 zł

Klej do racic 
EXTREME 200 ml
Klej do klocków lub gumy na racice 
bydlęce. Czas wiązania 6-8 sekund, 
czas utwardzania 2 minuty. Gęsta 
konsystencja.

Brutto

149,00 zł

Klej do racic 200 ml
Klej do klocków lub gumy na racice 
bydlęce. Czas wiązania 30 sekund, 
czas utwardzania 2-3 minuty. Gęsta 
konsystencja.

Brutto

119,00 zł

Nóż do usuwania 
bandaży - 55 cm
Idealny do stosowania w udojniach, 
pozwala szybko i sprawnie usunąć 
bandaż lub opatrunek. Ostre ostrze ze 
stali nierdzewnej. Długość wraz z nożem 
55 cm.

Brutto

179,00 zł

Nóż z podwójnym 
brzegiem do racic
Nóż do racic z podwójnym ostrzem 
i dużą pętlą.

Brutto

39,00 zł

Pistolet do kleju 200 ml
Lekki pistolet do kleju 2- składnikowego. 
Pasuje do Bovi Glue oraz Bovi Glue 
EXTREME 200 ml. Łatwy w użyciu.  

Brutto

199,00 zł

Bandaże do racic 
9 cm x 6 m 12 SZT.
Elastyczny, samoprzylepny bandaż 
dla zwierząt hodowlanych. Założenie 
opatrunku jest niezwykle szybkie. 
Dobrze podtrzymuje, zapewniając 
jednocześnie przepływ krwi. Doskonała 
odporność na rozdarcie, rozciągnięcie.

Brutto

89,00 zł

Brutto

6,90 zł

Najwyższej jakości klocek do 
pielęgnacji lub korekcji racic z drewna 
bukowego. Może być stosowany jako 
prawy i lewy but.

Klocek do korekcji racic

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!
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HYPRACID PL 25kg
Kwaśny koncentrat myjąco- 
odkamieniający, oparty na kwasie 
fosforowym przeznaczony do urządzeń 
udojowych i schładzających mleko. 
Stosować w roztworze 0,5% w wodzie o 
temp. 50-60 °C.
Dostępne pojemności: 6 kg,  24 kg, 25 kg,  
65 kg, 225 kg.

HYPROCLOR ED 25kg
Zasadowy koncentrat 
myjąco-dezynfekujący, przeznaczony do 
urządzeń udojowych i schładzających 
mleko. Stosować w roztworze 0,6% w 
wodzie o temp. 50-60 °C.
Dostępne pojemności: 6 kg,  24 kg, 25 kg,  
70 kg, 230 kg.
 

INO GRIF 10kg
Silnie skoncentrowany środek do 
dezynfekcji aparatów udojowych i 
linii udojowej. Stosowany w stężeniu  
0,3-0,5% ma działanie bakterio, wiruso- 
i grzybobójcze.  Minimalizuje ryzyko 
przenoszenia pomiędzy krowami 
patogenów wywołujących mastitis. 
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FUMAGRI EFFISAFE 5 kg
Skoncentrowany środek dezynfekujący do zabijania bakterii, 

wirusów, grzybów, pleśni, drożdży, na powierzchniach i sprzęcie 

w budynkach inwentarskich oraz przy dezynfekcji pojazdów 

przeznaczonych do przewozu zwierząt.

Brutto

245,00 zł

HYPRED FORCE 7 10kg
Silnie skoncentrowany środek do dezynfekcji pomieszczeń 
hodowlanych, urządzeń,  wyposażenia oraz środków transportu 
dla zwierząt. Oparty na aldehydzie glutarowym, posiada 
właściwości bakterio-, grzybo- i wirusobójcze (skuteczny 
na wirusa ptasiej grypy oraz wirusa ASF).
Dostępne pojemności: 5 kg, 10 kg, 20 kg. 

Brutto

360,00 zł

Brutto

145,00 zł

TYLKO TERAZ

PROMOCJA!

129,00 zł

Brutto

105,00 zł

TYLKO TERAZ

PROMOCJA!

99,00 zł

Brutto

175,00 zł

TYLKO TERAZ

PROMOCJA!

LEP na Muchy 1L
Klej do sporządzania pułapek lepowych do odławiania owadów.

Amarillo może być aplikowany poprzez natryskiwanie, malowanie lub smarowanie na 

arkusze/filmy polietylenowe lub inne gładkie powierzchnie. Jest prosty w zastosowaniu 

wielkopowierzchniowym. Powierzchnia lepka może być w każdej chwili odnowiona 

poprzez nałożenie nowej warstwy bezpośrednio na poprzednią.

Doskonały zasięg działania:

Amarillo jest przeznaczony do natryskiwania lub pokrywania dużych powierzchni, 

co pozwala na uzyskanie dużej powierzchni pułapkowej. Idealny do stosowania w 

programach IPM.

CENA DOTYCZY 1 SZT PRODUKTU O POJEMNOŚCI 1 L.Brutto

129,00 zł

Pompka
GRATIS

SUPER OFERTA

TYLKO TERAZ
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KONTENERY I AKCESORIA INSEMINACYJNE

Pinceta metalowa 18 cm, 30 cm
Pinceta do wyjmowania słomek  
i gobletek.

30 cm

18 cm

Elegancki  uchwyt na jednorazowe 
rękawiczki gumowe wykonany ze stali 
nierdzewnej. Idealny do montażu w 
miejscach o wysokiej wilgotności. 

Wieszak ze stali nierdzewnej

Brutto

65,00 zł

Uniwersalny uchwyt na 2 pudełka 
z rękawiczkami jednorazowymi. 

Wieszak uniwersalny 2op.

Brutto

39,00 zł

Brutto

20,00 zł

Brutto

45,00 zł
Obcinarka do słomek
Obcinarka ułatwia odcinanie słomek. 
Naciśnięcie przycisku powoduje odcięcie 
odpowiedniej długości zaplombowanego 
końca słomki z nasieniem.
Łatwa do demontażu i umycia.

Brutto

39,00 zł

Osłonki niecięte i cięte 50 szt
Uniwersalne osłonki nacięte  (zielone) 
Opakowanie: 50 szt.

Brutto

7,90 zł

Osłonki niecięte i cięte 50 szt
Uniwersalne osłonki bez nacięcia   
(niebieskie). 
Opakowanie: 50 szt.

Brutto

7,90 zł

Rękawice inseminacyjne 100 szt
Ochronne rękawice inseminacyjne. 
Opakowanie: 100 szt. Kolor: czerwony
Długość: 95 cm.

Brutto

25,00 zł

Rękawice z naramiennikiem
Ochronne rękawice inseminacyjne 
z naramiennikiem. Opakowanie: 50 szt.
Kolor: zielony  Długość: 90 cm.

Brutto

49,00 zł

Brutto

35,00 zł

Osłonki do inseminacji ALFA 50 szt

Uniwersalny uchwyt na 1 pudełko       
z rękawiczkami jednorazowymi. 

Brutto

29,00 zł

Wieszak uniwersalny 1 op.

Gładko zakończona główka z dwoma otworami. 
Zapobiegają one jakimkolwiek uszkodzeniom 
i zadrapaniom szyjki macicy. Umożliwiają 
natomiast łatwiejsze przejście przez szyjkę 
macicy (zwłaszcza u jałówek) i rozprowadzenie 
nasienia na dwie strony, jednocześnie 
zapobiegając cofaniu nasienia. 
Osłonka Alfa może być używana ze słomkami 
mini i midi.

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!
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KONTENERY I AKCESORIA INSEMINACYJNE

Kontener SPECTRUM
Solidny, wytrzymały i lekki, świetnie sprawdza się w najbardziej wymagających warunkach. 
Występujący w pojemności: 20 L, 8 L, 12 L. 
Gwarancja: 36 miesięcy.

20 L8 L 12 L

Kontener YSD 20L
Kontener do przechowywania nasienia. 
Cechuje go precyzja produkcji oraz 
wykorzystanie zaawansowanej 
technologii próżniowej. 
Posiada 2-letnią gwarancję.

20 L

Termometr dla bydła
Termometr elektroniczny z elastyczną 
końcówką, wyświetlacz LCD.

Brutto

25,00 zł

Termometr CITO
Termometr  wielokrotnego użytku. 
Niezbędne narzędzie w metodzie 
rozmrażania ciepłą wodą, dostosowując 
temperaturę wody do momentu, gdy 
liczba jest koloru zielonego w strefie 
bezpiecznej.

Brutto

30,00 zł

Rozmrażacz nasienia
Rozmrażarka do nasienia. Solidna 
obudowa i niezawodne działanie  
w każdych warunkach.

Brutto

480,00 zł

Brutto

1790,00 zł
Brutto

2289,00 zł
Brutto

2390,00 zł
Brutto

1990,00 zł

Pistolet uniwersalny IMV

Pistolet inseminacyjny jednoczęściowy, 
zintegrowany uchwyt gwarantuje szybkie 
i pewne mocowanie osłonek na zasadzie 
zacisku. Pasuje do wszystkich rodzajów 
słomek i osłonek. 

Brutto

120,00 zł

Pistolet do inseminacji QuickLock 
(typ: rybka)
Pistolet inseminacyjny QuickLock 2000, tzw. 
“rybka”. Jednoczęściowy, zintegrowany uchwyt 
gwarantuje szybkie i pewne mocowanie 
osłonek na zasadzie zacisku. Stosunkowo 
prosta budowa ułatwia utrzymanie go w 
czystości. Pasuje do wszystkich rodzajów 
słomek i osłonek. Wszystkie części wykonane 
z nadającego się do sterylizacji plastiku oraz 
stali nierdzewnej. 

Brutto

120,00 zł

Żel do inseminacji 1l
Żel nawilżający, ułatwiający inseminację 
bydła. Pojemność 1 l.

Brutto

25,00 zł
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ODZIEŻ I AKCESORIA

Ogrodniczki męskie
Spodnie robocze typu ogrodniczki 
z kieszeniami. Odporne na zabrudzenia.

Brutto

59,00 zł

Polar męski z logo
Polar męski w kolorze grafitowym lub 
granatowym, świetny na chłodne dni. 
Przyjemny materiał i 2 kieszenie. 

Brutto

65,00 zł

Czapka 
Czapka bawełniana koloru 
czarnego z logo rozmiar 
uniwersalny.

Brutto

14,00 zł

Ogrodniczki męskie
SZWED PLUS
Bardzo mocne i wytrzymałe spodnie 
robocze typu ogrodniczki. Wysoka 
odporność na zabrudzenia i przetarcia. 

Brutto

99,00 zł

Czapka z LED
Bawełniana czapka z daszkiem i logo. Wbudowana 
latarka 5 led pomocna zwłaszcza podczas pracy po 
zmroku. 

Brutto

29,00 zł

Czapka zabezpieczająca włosy i 
redukująca przenikanie zapachów. 
Dopasowuje się do kształtów głowy i 
fryzury. Wiatroszczelna i wodoodporna 
dzianina wielowarstwowa. Dostępna w 
różnych rozmiarach i kolorach.

Czapka do dojenia Brutto

149,00 zł

Kalosze PUROFORT +
Kalosze ochronne Purofort firmy Dunlop 
o klasie ochrony S5. Buty robocze 
posiadają antypoślizgową podeszwę, 
stalowy podnosek oraz antybakteryjną 
podszewkę. Rozmiary od 39 do 46.

Brutto

360,00 zł

Polar damski z logo
Polar damski w kolorze szarym lub 
granatowym, świetny na chłodne dni. 
Krój taliowany, przyjemny materiał i 2 
kieszenie.

Brutto

65,00 zł

Bezrękawnik z logo

Powłoka odporna na wodę, 
zapinany na zamek błyskawiczny 
z dodatkową zakładką na rzepy, 
kołnierz w formie stójki ocieplany 
polarem. Cztery kieszenie zapinane 
na rzep, w tym jedna z dodatkową 
kieszonką na telefon kieszeń 
wewnętrzna.

Brutto

79,00 zł

TYLKO TERAZ

PROMOCJA!

329,00 zł

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

POLECANY PRODUKT
HIT

Czapka z daszkiem logo
Bawełniana czapka z daszkiem i logo. 

Brutto

12,00 zł
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Fartuch ochronny z trzywarstwowego 
PVC. Wyściółka nylonowa. Fartuch jest 
odporny na większość chemikaliów.
Regulowany pasek. Uniwersalny rozmiar. 

Fartuch ochronny PVC 120 cm

Fartuch ochronny o długości 90 cm. 
wzmacniany specjalnymi wkładkami. 
Uniwersalny rozmiar. Idealna ochrona 
ciała w pracy z agresywnymi zwierzętami. 

Fartuch ochronny 90 cm
Fartuch ochronny o długości 110 cm. 
wzmacniany specjalnymi wkładkami. 
Uniwersalny rozmiar. Idealna ochrona 
ciała w pracy z agresywnymi zwierzętami. 

Fartuch ochronny 110 cm

O
D

ZI
EŻ

ODZIEŻ I AKCESORIA

Z wiązaniami na szyi, regulowane 
mankiety na nadgarstek, PVC z nylonową 
tkaniną z tyłu, odporny na większość 
chemikaliów.

Rękaw do inseminacji 

Brutto

89,00 zł
Brutto

800,00 zł

Brutto

1100,00 zł

Brutto

99,00 zł

Wytrzymała i nie zostawiająca smug szara ścierka z 
mikrofibry. Idealna do czyszczenia akcesoriów udojowych 
i nie tylko.

Ściereczka z mikrofibry

Brutto

12,00 zł
Brutto

8,90 zł

Sonda do karmienia cieląt z elastycznym 
wężem o długości 105 cm. Sonda posiada 
zawór regulujący przepływ mleka. 
Dostępne pojemności: 2 l, 4 l

Sonda do karmienia

Brutto

119,00 zł - 2L

Specjalna konstrukcja zabezpiecza 
przed przedostaniem się zabrudzeń do 
substancji dezynfekującej, a wyjątkowy 
trwały silikonowy zbiorniczek płynu 
pozostaje miękki i łatwy w użyciu nawet 
w niskich temperaturach.

Kubek do dippingu
Dzięki specjalnemu zaworowi jest bardzo 
ekonomiczny, a silikonowy zbiorniczek 
płynu pozostaje miękki i łatwy w użyciu 
nawet w niskich temperaturach. 
Uwaga! Należy myć i dezynfekować 
górną część kubka każdorazowo po doju.

Kubek pianowy

Brutto

45,00 zł

Brutto

49,00 zł

Brutto

159,00 zł - 4L

TYLKO TERAZ

PROMOCJA!

99,00 zł 129,00 zł

10 RÓŻNYCH WZORÓW. 
Szczegóły w sklepie internetowym
www.sklep.phkonrad.pl

Kubki z limitowanej edycji 
1 szt. 

Brutto

14,99 zł
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Wiadro do pojenia cieląt
Wiadro do pojenia/karmienia cieląt. 
Pojemność 8 litrów, zawór plus smoczek.

Wymienny ssak do wiadra
Wymienna gumowa końcówka do 
wiadra wspomagająca ssanie u cieląt.

Wymienna zakrętka ze ssakiem

Wymienna zakrętka z gumowym ssakiem do 
butelek dla cieląt. 

Wygodna torba naramienna do 
karmienia cieląt. Utrzymuje mleko ciepłe 
przez długi czas. Ułatwia karmienie. 

Torba do karmienia

Butelka do pojenia cieląt
Butelka ze smoczkiem ułatwiająca 
pojenie cieląt, wyposażona w wygodny 
uchwyt. Pojemność 2,5 l.

Brutto

149,00 zł

Brutto

35,00 zł

Zawór wymienny do wiadra
Zawór do wiadra do pojenia cieląt. 

Brutto

8,90 zł

Brutto

55,00 zł
Brutto

8,90 zł

Ręcznik papierowy, super chłonny i 
wytrzymały, wielowarstwowy. 
Długość: 368 listków.

Ręcznik papierowy

Brutto

30,00 zł

Brutto

159,00 zł

Uchwyt do wiadra 1 szt.
Metalowy uchwyt do zawieszenia wiadra 
ze smoczkiem do pojenia cieląt.

Brutto

15,99 zł

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

POLECANY PRODUKT
HIT

POLECANY PRODUKT
HIT
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ŚWIAT DZIECKA - NOWOŚĆ!

Drewniana Stodoła + Zwierzaki
Fantastyczna, solidnie wykonana drewniana zabawka, 
umożliwiająca dziecku zabawę w farmę. Stodoła jest otwierana, 
ma dwa piętra i zaopatrzona jest w siedem realistycznych, 
plastikowych zwierząt gospodarskich (koń, krowa, świnia, owca, 
koza, pies i indyk). Dla ułatwienia zabawy i przechowywania w 
dachu umieszczony jest uchwyt do przenoszenia zabawki.

Brutto

209,00 zł

Drewniane puzzle Farma 
Zestaw drewnianych puzzli z motywem kolorowej farmy zachęci do 
układania każdego malucha. Drewniana plansza z ramką pomaga dziecku 
w organizacji pracy. Pojedyncze elementy układanki mają tak dopasowaną 
wielkość, że idealnie leżą w małej rączce dziecka.
Zabawa z puzzlami wpływa korzystnie na rozwój motoryki małej u dziecka 
oraz koordynacji ręka - oko, pomaga się wyciszyć i sprzyja treningowi 
koncentracji.

Brutto

49,00 zł

Ciągnik Massey Ferguson z przyczepą 1:87
Wymiary [cm]: 22,6 x 7,5 x 5,4. 
Wykonanie - metal, tworzywo sztuczne. Wiek 3+.

Brutto

79,00 zł

PUZZLE DŹWIĘKOWE - FARMA
Puzzle dźwiękowe “Farma MacDonald’a” to zabawka, w której dziecko ma 
możliwość poznania farmy a także jej mieszkańców. Zadaniem dziecka 
jest dopasowanie wyodrębnionej część do luki przy czym uruchamiany 
jest odpowiedni dźwięk, który charakteryzuje daną postać m. in krowę, 
konia, kaczki czy samego farmera i wiele więcej. Postaci te uzupełniają o 
swoje kwestie, znaną dziecięcą piosenkę: “Stary Donald farmę miał, ija ija 
o”. Interaktywna zabawka zachęca do śpiewania,  wpływa pozytywnie na 
rozwój motoryki małej i umiejętności słuchowe.

Brutto

55,00 zł

Ciągnik John Deere 8430  
z ładowaczem czołowym 1:50
Wymiary: 
szerokość 12 cm, wysokość 6,5 cm, długość: 19,5 cm.
Wykonanie - metal, tworzywo sztuczne. Wiek 3+.

Brutto

99,00 zł

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!
POLECANY PRODUKT

HIT



JAK ZAMAWIAĆ PRODUKTY?

ZAMÓW U KIEROWCY Z DARMOWĄ DOSTAWĄ ORAZ MOZ-
LIWOŚCIĄ NEGOCJACJI CENY

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE ONLINE, ODWIEDZAJĄC NASZ SKLEP

www.sklep.phkonrad.pl

WYBIERZ PRODUKTY I WYŚLIJ ZAMÓWIENIE MAILEM NA:

sklep@phkonrad.pl

TWÓJ OPIEKUN HANDLOWY

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ, KTÓRA 
DOSTĘPNA JEST W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM

WWW.SKLEP.PHKONRAD.PL

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY KLIENTÓW DETALICZNYCH 
I HURTOWYCH. DAJEMY MOŻLIWOŚĆ USTALENIA CEN 

INDYWIDUALNYCH. DLA STAŁYCH KLIENTÓW ATRAKCYJNE 
PAKIETY ZNIŻEK I RABATÓW. 


