
Ceník

kód výrobku název,popis cena(s 
DPH) upřesňující popis a rozměry výrobku poznámka

hl-bu 11 budka pro malé hlodavce,myši 
,křečíky, pestrušky 67 Kč kokosový ořech s otvorem, ø 3 cm

hl-bu 12 závěsná budka pro hlodavce 140 Kč kokosový ořech s otvorem, ø 5 cm zavěšený na 
řetízku z pozinkovaného drátu

hl-bu 13 otáčecí budka pro hlodavce, syrské 
křečky, pískomily 160 Kč kokosový ořech s otvorem ø 5cm, základní deska 

11x11 cm, tolerance +/- 2 cm 
umožňuje otáčení na podstavci a tím i natočení vstupního 
otvoru

hl-bu 13b závěsná budka na polici - pro 
hlodavce, syrské křečky 160 Kč kokosový ořech s otvorem ø 5cm, deska-police 17x 

9,5 cm, tolerance +/-2 cm
k budce jsou dodávaná dvě očka,která se dají rukou zavrtat 
do desky a dá se za ně zavěsit most nebo žebřík

hl-po 21 police pro malé hlodavce, křečky, 
myši, ptáky, malé papoušky 63 Kč dřevěná police 12x11 cm,tolerance rozměru +/- 2 

cm
k polici jsou dodávaná dvě očka,která se dají rukou zavrtat 
do desky a dá se za ně zavěsit most nebo žebřík

hl-po 22 rohová police pro činčily, osmáky, 
morčata, potkany 104 Kč dřevěná police 25x14 cm,tolerance rozměru +/- 2 

cm
k polici jsou dodávaná dvě očka,která se dají rukou zavrtat 
do desky a dá se za ně zavěsit most nebo žebřík

hl-mo 30 tvarovatelný most (žebřík) pro 
hlodavce, malé papoušky 160 Kč délka 30 cm,šířka 8 cm;spojovací drát - nerezový; 

tolerance rozměrů +/- 2 cm umožňuje ohýbání a tvarování do požadovaného tvaru

hl-mo 35
tvarovatelný most (žebřík) pro 
hlodavce, malé papoušky  (jednou 
malou poličkou-plochou)

170 Kč
délka 35 cm,šířka 8 cm;spojovací drát - 
nerezový;malá polička uprostřed; tolerance rozměrů 
+/- 2 cm

umožňuje ohýbání a tvarování do požadovaného tvaru

hl-mo 40
tvarovatelný most (žebřík) pro 
hlodavce, malé papoušky  (se dvěma 
malými poličkami-plochami)

190 Kč
délka 40 cm,šířka 8 cm;spojovací drát - 
nerezový;dvě malé poličky; tolerance rozměrů +/- 2 
cm

umožňuje ohýbání a tvarování do požadovaného tvaru

hl-hr 1
hračka pro morčata,králíky,činčily-
houpající se zásobník(jesličky) na 
pamlsky-mrkev,salát apod. a seno

112 Kč rozměry: 11 x 8 x 9,5 cm; mezery mezi příčkami: 1,5 
cm; tolerance rozměrů +/- 1 cm

použitý materiál-dřevo umožňuje i obrušování zubů 
hlodavců a králíků

hl-hr 2
hračka pro morčata,králíky,činčily-
houpající se zásobník(jesličky) na 
pamlsky-mrkev,salát apod. a seno

127 Kč rozměry: 11 x 8 x 14,5 cm; mezery mezi příčkami: 
1,5 cm; tolerance rozměrů +/- 1 cm

použitý materiál-dřevo umožňuje i obrušování zubů 
hlodavců a králíků

hl-hr 1b
hračka pro morčata,králíky,činčily-
houpající se zásobník(jesličky) na 
pamlsky-mrkev,salát apod. a seno

112 Kč
rozměry: 11 x 8 x 9,5 cm; příčky-nerezové a 
pozinkované tyče; mezery mezi příčkami: 2 cm; 
tolerance rozměrů +/- 1 cm

použitý materiál boků-dřevo umožňuje i obrušování zubů 
hlodavců a králíků

hl-hr 2b
hračka pro morčata,králíky,činčily-
houpající se zásobník(jesličky) na 
pamlsky-mrkev,salát apod. a seno

127 Kč
rozměry: 11 x 8 x 14,5 cm; příčky-nerezové a 
pozinkované tyče; mezery mezi příčkami: 2 cm; 
tolerance rozměrů +/- 1 cm

použitý materiál boků-dřevo umožňuje i obrušování zubů 
hlodavců a králíků

koule ze sena
koule z lučního sena ovázané 
vrbovou kůrou - potrava i hračka 
zároveň; směs prvního sena a otavy

55 Kč koule může být v kleci zavěšena na napichovátko 
nebo jen volně položena balení obsahuje dvě koule ze sena

napichovátko napichovátko pro upevnění koulí ze 
sena nebo ovoce a zeleniny 75 Kč

šířka 16 cm, celková délka 22 cm; napichovací část 
(jehla) - nerezový drát, zavěšovací řetízek - 
pozinkovaný drát

napichovací drát se jednoduše provlékne přes koulí, ovoce 
nebo zeleninu

pt-ho2 15 houpačka pro ptáky,příčky i boky 
dřevěné 216 Kč ø příček 1-1,7 cm,velikost okna 12x12 cm s 

tolerancí +/- 1 cm; spojeno: sisal.provaz

pt-ho2 20 houpačka pro ptáky,příčky i boky 
dřevěné 216 Kč ø příček 1,7-2,5 cm,velikost okna 15x17 cm s 

tolerancí +/- 1 cm; spojeno: sisal.provaz

pt-ho3 15 houpačka pro ptáky,příčky i boky 
dřevěné 240 Kč ø příček 1-1,7cm,velikost okna 12x12 cm s 

tolerancí +/-1 cm; spojeno: sisal.provaz

pt-ho3 20 houpačka pro ptáky,příčky i boky 
dřevěné 240 Kč ø příček 1,7-2,5 cm,velikost okna 12x17 cm s 

tolerancí +/- 1 cm; spojeno: sisal.provaz

pt-hos2 20 houpačka pro ptáky,příčky dřevěné 124 Kč
ø příček 1,7-2,5 cm,počet příček 2,velikost okna 
16x16 cm s tolerancí +/- 1 cm; spojeno: sisalový 
provaz o průměru 0,6-0,7 cm

pt-hos3 20 houpačka pro ptáky,příčky dřevěné 150 Kč
ø příček 1,7-2,5 cm,počet příček 3,velikost okna 
16x16 cm s tolerancí +/- 1 cm; spojeno: sisalový 
provaz o průměru 0,6-0,7 cm

pt-hos4 20 houpačka pro ptáky,příčky dřevěné 180 Kč
ø příček 1,7-2,5 cm,počet příček 4,velikost okna 
16x16 cm s tolerancí +/- 1 cm; spojeno: sisalový 
provaz o průměru 0,6-0,7 cm

pt-hov1 modulární houpačka pro velké 
papoušky, jedna příčka 368 Kč

ø příčky 5 cm,vnitřní velikost okna 35x22 
cm,tolerance rozměrů +/- 2cm; spojeno: nerez. drát; 
dvě a více houpaček se dají zavěšovat za sebe,

pt-hov3 houpačka pro velké papoušky, 3 
příčky, nerezový drát 520 Kč

ø příček 3,5 cm,vnitřní velikost okna 23x21 
cm,celková délka 88 cm; tolerance rozměrů +/- 
2cm; spojeno: nerez. drát,

pt-hove1 masivní houpačka pro velké 
papoušky, jedna příčka 750 Kč ø příčky 6 cm,vnitřní velikost okna 36x69 

cm;tolerance rozměrů +/- 2cm;spojeno: nerez.drát;

pt-bi 10 bidlo pro ptáky do klece i vně 
klece,bez kůry 55 Kč ø 0,9-1,7 cm - délka 20-25 cm

pt-bi 20 bidlo pro ptáky do klece i vně 
klece,bez kůry 65 Kč ø1,7-3 cm - délka 25-30 cm

pt-bi xl bidlo pro ptáky do klece i vně 
klece,bez kůry 118 Kč ø 3-4 cm - délka 25-35 cm

bidlo má podložky 3x10cm,které svojí velikostí rozloží tlak 
na více příček klece a to umožňuje použití větších průměrů 
bidel 

pt-bik 10 bidlo pro ptáky do klece i vně klece,s 
kůrou 44 Kč ø 0,9-1,5 cm - délka 20-25 cm

pt-bik 20 bidlo pro ptáky do klece i vně klece,s 
kůrou 46 Kč ø 1,7-2,5 cm - délka 25-30 cm

pt-bik xl bidlo pro ptáky do klece i vně klece,s 
kůrou 100 Kč ø 3-4 cm - délka 25-35 cm

bidlo má podložky 3x10cm,které svojí velikostí rozloží tlak 
na více příček klece a to umožňuje použití větších průměrů 
bidel 

pt-bik xlv bidlo pro ptáky tvaru "V"do klece i 
vně klece,s kůrou 158 Kč ø 2,5-3,5 cm - délka 25-35 cm

bidlo má podložky 3x10cm,které svojí velikostí rozloží tlak 
na více příček klece a to umožňuje použití větších průměrů 
bidel 

pt-bim 20 bidlo pro ptáky do klece i vně klece,s 
kokosovou miskou 140 Kč ø 1,5-2,5 cm - délka i s kokosovou miskou 25-30 

cm

pt-bi hr xl bidlo s hračkou pro velké papoušky 159 Kč ø 3-5 cm - délka 25-37 cm
papoušeka může s dřívky a provazem volně pohybovat 
zleva doprava nebo nahoru dolů,podle toho,jak je bidlo 
připevněno ke kleci

pt-bis 40 provazové bidlo s dřívky pro malé 
ptáky 166 Kč ø provazu 0,7-0,8 cm; délka 40 cm; bidlo 

neobsahuje drát v provazu

bidlo můžete uchytit mezi dvě protilehlé stěny klece nebo 
na stěny svírající pravý úhel, případně na horní a boční 
stěnu

pt-bis 60 provazové bidlo s dřívky pro malé 
ptáky 198 Kč ø provazu 0,7-0,8 cm; délka 60 cm; bidlo 

neobsahuje drát v provazu

bidlo můžete uchytit mezi dvě protilehlé stěny klece nebo 
na stěny svírající pravý úhel, případně na horní a boční 
stěnu

pt-hrv 1 hračka pro střední a velké papoušky 415 Kč celková délka 60 cm,šířka 20 cm;tolerance rozměrů 
+/- 1 cm; spojeno:nerezový drát, sisalový provaz

dřívka zavěšená na provaze se dají po opotřebení vyměnit 
za dřívka s označením nd-pt-hrv1 

pt-hrv 2 hračka pro střední a velké papoušky 220 Kč celková délka 50 cm; tolerance rozměrů +/- 1 cm; 
spojeno: nerezový drát, sisalový provaz

pt-hrv 2b hračka pro střední a velké papoušky 273 Kč celková délka 50 cm; tolerance rozměrů +/- 1 cm; 
spojeno: nerezový drát, sisalový provaz

pt-hrv 3 hračka pro střední a velké papoušky 315 Kč
celková délka 40 cm,šířka 30cm; tolerance rozměrů 
+/- 1 cm; spojeno:nerezový drát, sisalový provaz; 
použito: slupka kokosového ořechu

pt-hr hračka s kůrou pro malé a střední 
papoušky 70 Kč

ø příček 1-1,5 cm,mezera mezi příčkami 2cm,šířka 
příček 9 cm,celková délka 22-25 cm; spojeno: 
sisalový provaz

dřívka jsou vyrobena z jabloňového, třešňového nebo 
lískového dřeva

pt-hr 1 hračka s vyměnitelnými dřívky pro 
malé,střední papoušky a hlodavce 98 Kč

ø příček 1-1,5 cm,mezera mezi příčkami 2cm,šířka 
příček 9 cm,celková délka 22-25 cm; 
spojeno:nerezový drát; vyrobeno: jabloňové, 
třešňové nebo lískové dřevo

opotřebována dřívka lze jednoduše vyměnit za nové; pro 
hlodavce je vhodnější hračku zavěsit vodorovně za oba 
kroužky

pt-hr 2 hračka pro malé papoušky 55 Kč délka 15 cm,šířka 12 cm ; spojeno sisalovým 
provazem

nd-pt-hrv 1 náhradní dřívka pro hračku pt-hrv 1 75 Kč sada 6 ks dřívek na zavěšení

nd-pt-hr 1 náhradní dřívka pro hračku pt-hr 1 46 Kč sada 6 ks příček a 6 ks distančních špalíčků dodáváme z různých dřevin;pro ptáky: 
jabloň,třešeň,líska;pro hlodavce jabloň ,líska

pt-kr malé multifunkční krmítko pro 
sýkorky,brhlíky apod. 170 Kč

ø otvoru 5cm;vnitřní otvor slouží pro uložení 
sypkého krmiva,háček pro zavěšení loje a lojových 
koulí

Ceny stromů a stojanů se odvíjí od tvaru základního kmene, tloušťky, výšky, počtu umělých bidel a jejich průměrů (případně počtu kokosových misek atd.) . 

pt-ss 43              
pt-ss 45 ptačí strom 3 300 Kč výška cca 150 cm ;podstavec 46 x 73 cm;umělá 

bidla :8 ks;větve s kůrou:1ks

pt-sv 33 ptačí strom 5 800 Kč výška cca 200 cm ;podstavec 70 x 87 cm;umělá 
bidla :12ks; větve s kůrou:1ks

pt-sv 35 ptačí strom 5 800 Kč výška cca 200 cm ;podstavec 65 x 87 cm;umělá 
bidla :12 - 14ks; větve s kůrou:1ks

pt-sv 31              
pt-sv 36 ptačí strom 4 250 Kč výška cca 185 cm ;podstavec 65 x 65 cm;umělá 

bidla :8 -10 ks

pt-sv 34 ptačí strom 6 500 Kč výška cca 200 cm ;podstavec 70 x 87 cm;umělá 
bidla : 12 -14ks; větve s kůrou:1ks

pt-sv 37 ptačí strom 7 900 Kč výška cca 200 cm ;podstavec 75 x 105 cm;umělá 
bidla :12ks; větev s kůrou:1ks

pt-sm 57 ptačí stojan 890 Kč výška cca 60 cm; 25 x 25 cm; bidla:4

Příklady cen ptačích stromů a stojanů

Ceny škrabadel se odvíjí od výšky, tloušťky, tvaru základního kmene a počtu odpočívacích ploch. 

pt-sm 52             
pt-sm 53 ptačí stojan 1 150 Kč výška cca  60 cm; podstavec 25 x 25 cm;bidla :4ks; 

kokosová miska


