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Perii Show Tech Maxi Pin Perii Show Tech  Ultra-Pro Pin Perii Yento Bristle 

Perie Show Tech Pin Brush

Perie Show Tech Styling

Perie Show Tech Ball Pin 

Perie Yento pin 60-60 

Perie Show Tech cu par de mistretShow Tech Brush pentru pudra

Recomandate pentru intretinerea blanii 
cainilor cu par lung . Special concepute pen-
tru pieptanare usoara, dar si pentru masarea 
pielii. Redau stralucirea blanii, inlatura fire-
le de par moarte, asigura volum.

Perii profesionale cu pini din otel inoxidabil, 
create special pentru intretinerea parului 
lung. Perna moale de cauciuc si pini rotunjiti 
pentru comfort maxim si rezistenta minima 
la trecerea prin par. Super usoare, doar 73 gr.

Periile Yento sunt primele perii profesionale de 
acest gen, realizate special pentru câini . Sunt de 
o calitate deosebita, fiind utilizate doar cele mai 
bune fire de par de mistreț. Proprietățile unice ale 
parului de mistret pur sunt acelea ca in timpul 
periajului curata firul de par, lăsând blana cu o 
stralucire naturala. Periile Yento sunt ideale pent-
ru parul lung si fin ca al bichonului maltez, dar nu 
numai. Toate periile Yento sunt fabricate la stan-
darde inalte, doar de meșteșugari cu experiență.

Perii sunt montati intr-un cauciuc rezistent 
pentru extra durabilitate. Ideal pentru blana 
deasa si pentru saloanele de toaletaj.

Pieptan nylon/par instrumentul ideal pentru 
finisarea, taparea parului.

Creta si alte pulberi sunt mai usor de aplicat 
cu aceasta perie speciala

24STE001 24STE016

24STE002

24STE017

24STE003

24STE020

24STE021

24STE022

24STE015

24STE014

24STE001  Perie Show Tech maxi alungita

24YEN001  Perie Yento Pure Bristle  small

24STE016  Perie Show Tech Ultra-Pro mare

24STE002  Perie Show Tech maxi

24YEN002  Perie Yento Pure Bristle medium

24STE017  Perie Show Tech Ultra-Pro mare pini XL

24STE003  Perie Show Tech maxi cu pini extra lungi

24YEN003  Perie Yento Pure Bristle large

24STE018  Perie Show Tech Ultra-Pro alungita

24STE020 Perie Show Tech maxi cu pini scurti

24YEN004 Perie Yento Bristle/Nylon small

24STE019 Perie Show Tech Ultra-Pro  mica

24STE022  Perie Show Tech mini 12 cm

24YEN006 Perie Yento Bristle/Nylon large

24YEN007 Perie Yento Bristle/Nylon XLarge

24STE021  Perie Show Tech maxi pocket

24YEN005  Perie Yento Bristle/Nylon medium

24STE023  Perie Show Tech Ultra-Pro mare roz

24STE018

24STE019

24YEN001

24YEN002

24YEN003

24YEN004

24YEN005

24YEN006

24YEN007

24STE023

24STE024

24STE025

24STE025

24YEN008

Perie speciala cu par de mistret si insertii de 
nylon. Deosebit de eficienta in cazul parului foar-
te des. Ideala pentru periatul in raspar pentru 
volum.

Pentru intretinerea blanii cainilor cu par lung, de 
talie medie si mare.  Maner extra lung si 11 ran-
duri de pini de 22mm cu varf rotunjit. 219



Pur și simplu cea mai buna perie profesionala creata 
vreodată.
Mâner confortabil cu prindere conturata ce spri-
jină perfect  capul curbat, permitand astfel accesul 
ușor in cele mai greu accesibile locuri. Aceste perii 
sunt extrem de ușoare și ergonomice pentru a reduce 
stresul și oboseala resimtita de mâna și încheietura 
groomer-ului.
Disponibil în 3 modele cu pad moale sau tare. Perie 
perfecta pentru a peria blanurile lungi, buclate și 
dificile . Cu acele sale puternice aveți posibilitatea 
să periati cu ușurință strat cu strat, fără a produce 
deteriorari. Este ideala pentru utilizarea după im-
baiere în timpul manoperei de uscare a blanii.

Peria Twin-Flex Tech este prevazuta cu 
peri special conceputi pentru a face un 
periaj mai ușor, mai eficient, dar și pen-
tru a preveni disconfortul animalului.
Design-ul unic oferă zone dure si moi, în 
același instrument, pentru a economisi 
timp. Partea moale are ace lungi, puter-
nice pentru a ajunge adânc la baza firului 
de par. Mânerul este confortabil, iar capul 
este flexibil, Twin-Flex garantează un min-
im de stres asupra mainii groomerului si 
o indepartare eficienta a parului.Fiecare 
groomer ar trebui sa aiba o astfel de perie! 

Perii Show Tech Slicker Tuffer Than Tangles

Perie Show Tech Twin Flex 

25STE013  Slicker Tuffer Than Tangles Regular medium

25STE015  Slicker Tuffer Than Tangles dinti extra lungi si fermi

25STE017  Perie Show Tech Twin Flex  Large

25STE014  Slicker Tuffer Than Tangles dinti extra lungi si fini

25STE016 Perie Show Tech Twin Flex Small

25STE013

25STE014

25STE015

25STE017

25STE016
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Perie Doggyman Perie Extra Life Show Tech Perie Yento Slicker Mega Pin 

Perie Doggyman Albastra

25DGM002 Perie Doggyman M

25DGM001 Perie Doggyman S

25YEN001   Yento Slicker Mega Pin M

25YEN002   Yento Slicker Mega Pin L

25DGM003 Perie Doggyman Albastra S

25DGM004 Perie Doggyman Albastra M

Fabricata din plastic, aceasta perie este 
una dintre cele mai bune de pe piata. Perii 
metalici foarte fini sunt fixati intr-un 
cauciuc moale care se flexeaza la fiecare 
periere.

Perie profesională de înaltă calitate , 
foarte ușoară, cu mâner lung, ergonom-
ic si confortabil.
Pini foarte lungi dispuși intr-o baza 
solida special creată pentru a pene-
tra blănurile lungi si dese. Disponibile 
in doua mărimi. Cea medie este extra 
curbata pentru a permite accesul si in 
zonele mai dificile. Aceste perii sunt 
super eficiente pentru blănurile cu pro- 
bleme, permițând groomerilor sa obțină 
cele mai bune rezultate. 
Instrucțiuni: par lung - se recomanda 
pieptănatul blând,cu o mișcare ușoară si 
lunga ce trebuie sa depășească lungimea 
firului de par pentru a evita electrizarea 
si ruperea acestuia. Pentru rezultate op-
time pieptanati parul pe straturi.
Par cârlionțat-pieptanati in direcția 
creșterii firului de par si apoi invers cu 
o mișcare ușoară, dar lunga ca intensi-
tate. 

Perii fine, potrivite pentru toate rasele, chiar 
si cele cu parul fragil, atat pentru descalcire 
cat si pentru indreptarea firului de par. Ideale 
pentru utilizare in timpul uscatului.

25DGM002

25DGM001

25STE022

25STE023

25STE024

25STE025

25DGM003

25DGM004

Perie Universala Frank’s
Perie Universala Slicker

25FRA001 Perie Universala Frank’s M
25FRA002 Perie Universala Frank’s L

25STE021    Perie Extra Life Show XS 

25STE022    Perie Extra Life Show Small

25STE023    Perie Extra Life Show Medium

25STE024    Perie Extra Life Show Large

25STE025  Perie Extra Life Show Triunghiulara

25STE021 25YEN001

 25STE001          Perie Universala M
 25STE002         Perie Universala L

 25STE001  25STE002

25YEN002
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Perie Show Tech pentru terrieri

Cutit pentru trimat Show Tech

Perie rotunda pentru descalcit 
Grooma de cauciuc

Perie de cauciuc rotunda Show Tech piatra pentru trimat

Perie Show Tech de cauciuc, neagra

Perie Universala soft

Perie cu dinții rigizi, de 15 mm lungime, 
prevazuti la varfuri rotunjite pentru a evi-
ta distrugerea blanii si ranirea pielii.
Recomandata pentru toate tipurile de ter-
rieri.

Aceste perii sunt fabricate in totalitate din 
cauciuc. Sunt ideale pentru indepartarea 
parului mort si revitalizarea blanii. Folos-
ita in special pentru rasele cu parul scurt 
in timpul imbaierilor sau pentru finisare.

Perie moale din cauciuc natural 
conceputa pentru a elimina rapid și 
ușor părul de câine de pe îmbrăcă-
minte , sau decorațiuni interioare

Peria ajuta la pastrarea sanatatii pielii si a 
blanii. Perii flexibili de cauciuc indeparteaza cu 
usurinta parul mort. Poate fi folosita in timpul 
imbaierii. Ideal pentru rase cu parul scurt.

Se foloseste cu succes pentru a indeparta parul 
mort si murdaria din blana.

28STE005  Perie Show Tech pentru terrieri28STE006  Perie Grooma de cauciuc

1740.132        Perie Universala soft XL

51STE013  Perie Show Tech de cauciuc

28STE004   Perie de cauciuc rotunda 9x6x5 cm  23STE003
9x6x2,5 cm   23STE002

28STE00528STE006

28STE004

Perie tip slicker de cea mai buna 
calitate, cu peri moi, inoxidabili 
si maner rezistent din plastic. 
Ajuta la un periaj delicat si pla-
cut. Produs de folosinta indelun-
gata. Ideala pentru rase de talie 
medie si mare.Periajul devine un 
rasfat pentru catei.

1740.131           Perie Universala soft L

23STE025

23STE024

23STE023

23STE022

23STE021

23STE020

23STE019

23STE018

Permite trimarea usoara prin inlaturarea 
parului nedorit fara a-l taia, in functie de cer-
intele de toaletaj ale rasei cainelui - Fox Terrier, 
Schnauzer, Cocker etc.
Maner ergonomic antialunecare realizat din 
lemn de esenta tare, cu finisaj de lac, proiectat 
pentru comfort și ușurință la utilizare .
• dintii fini -  pentru trimarea capului si a 

urechilor cainelui
• dintii medii -  pentru trimarea in-
        tregului corp si pentru finisaj  

23STE018 Cutit pentru trimat extra fin 

23STE019 Cutit pentru trimat extra fin stangaci

23STE020 Cutit pentru trimat fin 

23STE023  Cutit pentru trimat mediu stangaci

23STE021 Cutit pentru trimat fin stangaci

23STE024  Cutit pentru trimat dur

23STE022 Cutit pentru trimat mediu

23STE025 Cutit pentru trimat dur stangaci
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Set Cutite pentru trimat 
Show Tech

Show Tech Speed stripper

Miranda piaptan naparlire ingust 
12 dinti

Show Tech Cutit pentru descalcire

Furminator Show Tech pentru naparlire

Aceasta cutit special numit stripper in-
departeaza parul rapid si usor. Lamele 
curbate special concepute sunt realiza-
te din oțel inoxidabil cu capete rotunjite 
pentru siguranta, sunt  montate în mâ-
nere confortabile din lemn .

27STE008

27STE011 27STE013 27STE014

27STE009 27STE010

27STE008  Speed stripper Ingust Coarse 8 cutite 

27STE011 Speed stripper Extra Fin cu 20 cutite

27STE009 Speed stripper XL Coarse cu 13 cutite

27STE168  Furminator Show Tech Normal

27STE013 Speed stripper XL cu 27 cutite

27STE002 Cutit descalcire 9 lame 

23STE026 Set cutite pentru trimat dreptaci

27STE010 Speed stripper Fin cu 12 cutite

27STE169  Furminator Show Tech Mare

27STE0014 Speed stripper Super Fincu 26 cutite 

27STE020 Cutit descalcire 11 lame 

1849.2      Piaptan naparlire ingust 12 dinti

23STE027 Set cutite pentru trimat stangaci

27STE168

27STE002

27STE020

27STE169

Pieptene profesional Show Tech pentru na-
parlire.Este mult mai eficace decat orice perie, 
piepten sau trimer existent.Reduce caderea 
parului cu pana la 90%. Potrivit atat pentru 
caini, cat si pentru pisici.Inlatura si previne for-
marea nodurilor.Inlatura cu eficacitate parul 
cazut in timpul naparlirii, evitandu-se astefel 
dispersarea acestuia in casa sau in salonul de 
toaletaj.

Cutit descalcire prevazut cu 9 sau 11 lame ce 
elimina parul incalcit la rasele cu blana lunga. 
Fabricat din otel inoxidabil. Este un produs de 
lunga utilizare, de calitate superioara. Maner 
ergonomic.

23STE020 Cutit pentru trimat fin 

23STE023  Cutit pentru trimat mediu stangaci
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Piaptan cu maner din lemn Show Tech

Show Tech Pieptan Saint Roch 3 randuri

Cutit pentru trimat Show Tech

Pieptan Show Tech Large Mat Buster pentru indepartarea 
nodurilor

Piaptanul in forma de T este foarte usor de 
utilizat, presupunand mai putin efort din 
partea mainii si bratului. Special fabricat 
pentru toaletarea cainilor cu blana dubla 
(Husky, Akita American, Malamut etc) in-
departand cu usurinta blana in perioada de 
naparlire.

Pieptene pentru perioada de naparlire,dotat cu lame ascuţite.
Este ideal pentru îndepărtarea nodurilor din blană şi redă 
blănii strălucirea naturală. Disponibil in 2 marimi.

Cutit pentru trimat, pentru toate rasele care necesi-
ta smulgerea parului , in principal pe spate : Fox Terrier, 
Schnauzer, Cocker…etc.

Modelul din lemn, cu 3 rânduri de 
pini din otel special m o n t a t i 
printr- o placă de metal sta-
bila pentru a evita m i s c a r e 
pinilor. Folosit in special la 
rasele cu sub- par este ideal 
pentru a scoate parul din 
apropierea pileii dar fara a rupe 
firul de par. Se foloseste in direc-
tia de crestere a parului.

27STE018 Piaptan cu maner din
lemn Show Tech

27STE001 Pieptan Saint Roch 3 randuri

27OST001 Pieptan Oster pentru naparlire lat

27OST003 Pieptan Oster pentru naparlire ingust

27STE171   Pieptan Show Tech 
Large

27STE004    Mat Buster pentru 
indepartarea nodurilor

Pieptan Oster pentru naparlire

23YEN006

23YEN007

23STA002

23STA001

23YEN006  Cutit pentru trimat Show Tech M Des

23YEN007 Cutit pentru trimat Show Tech M Mediu

23STA002 Cutit pentru trimat Show Tech Rar verde

23STA002 Cutit pentru trimat Show Tech Des  Ingust Negru
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Piaptan Show Tech Pin Piaptan Yento Needle

Pieptan Show Tech Greyhond Anti-Static

Pieptan Show Tech cu maner de lemn

Pieptan Yento bronze

Pieptan Show Tech Ultra Aluminium

Pieptan Show Tech Big Brother Lime 25cm

Acest tip de pieptene se foloseste in expozitiile chino-
logice pentru pregatirea parului in vederea aplicarii 
unei fundite. Lungimea pieptenului este de 21 cm, fie-
care dinte are o lungime de 1,6 cm, distanta dintre ei 
fiind de 1 mm.

Pieptene pentru descalcit prevazut cu dinti lungi din otel ino-
xidabil si teflon ( astfel protejeaza impotriva acumularii de elec-
tricitate statica); acesta ajuta la desfacerea ghemotoacelor de par 
incalcit.
Lungime totala 19 cm , lungime dinti 32 mm.

Pieptene profesional de 18 cm, cu maner de lemn, disponibil in 
trei variante: des, mediu si rar. 

Pieptene pentru descalcit prevazut cu dinti lungi din otel in-
oxidabil ce ajuta la desfacerea ghemotoacelor de par incalcit.

Pieptene cu pini lungi, extrem de rezistent. 
Foarte util pentru descalcirea parului lung. 
Produs indispensabil in trusa oricarui profe-
sionist in toaletarea cainilor.

26STE001  Pieptan Show Tech Pin

26YEN006     Piaptan Yento Needle

26STE007  Pieptan Greyhond Anti-Static26STE008  Pieptan Ultra Aluminium

26STE021  Pieptan Big Brother Lime 

26STE014

26STE015

26STE016

26STE014  Pieptan fin cu maner de lemn

26STE015  Pieptan mediu cu maner de lemn

26STE016 Pieptan rar cu maner de lemn

26YEN001

26YEN002

26YEN003

26YEN004

Ideal pentru aplicarea funditelor si stilizare.
Lungime 18.5 cm, dinti de 20 mm  cu distanta de 2mm 
intre ei.

Pieptene profesional 18.5 cm, deosebit de rezistent,fabricat 
din alama, cromat. Disponibil in 4 marimi. 

26SYEN001  Pieptan Yento bronze rar #700

26SYEN002  Pieptan Yento bronze mediu #710

26SYEN003 Pieptan Yento bronze des #720

26SYEN004 Pieptan Yento bronze extra des # 730

Mat Buster pentru indepartarea 
nodurilor

23YEN006  Cutit pentru trimat Show Tech M Des

23STA002 Cutit pentru trimat Show Tech Des  Ingust Negru
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Piaptan Show Tech Pro PoodlePieptan Belinda 01 curbat

Pieptan pentru descalcit cu dinti rotativi 

Pieptan Show Tech Mini Combi

Pieptan Show Tech pentru cap si urechi

Pieptan Miranda

Pieptan Show Tech pentru stilizare/
volum

Pieptan Show Tech Twist & Cling

Acest tip de pieptene se foloseste in expozitiile chinologice 
pentru pregatirea parului in vederea aplicarii unei fundite. 
Lungimea pieptenului este de 21 cm, fiecare dinte are o lun-
gime de 1,6 cm, distanta dintre ei fiind de 1 mm.

Piaptan special creat pentru obtinerea efectului de volum.
Coada permite obtinerea un efect cat mai natural. 
Lungime 22 cm. 

Acest nou tip de pieptene este prevazut cu dinti rotativi ce 
ajuta la inlaturarea firelor de par moarte si totodata imbu-
natateste confortul atat pentru caine, cat si pentru groomer.

Acest nou tip de pieptene este prevazut cu dinti rotativi ce 
ajuta la inlaturarea firelor de par moarte si totodata imbu-
natateste confortul atat pentru caine, cat si pentru groomer.

Pieptene plat din lemn de trandafir cu dinti extrem de lungi 
65 mm cu o distanta de 5 mm intre ei. 

Pieptene pentru descalcit prevazut cu dinti lungi din otel in-
oxidabil ce ajuta la desfacerea ghemotoacelor de par incalcit.
Ideal pentru zona fetei si pentru a elimina ghemotoacele din 
jurul ochilor sau din alte zone sensibile. Lungime 11.5 cm, 
dinti 1.4 cm.

Pieptan de dimensiuni foarte mici, 12 cm,  pentru curatarea 
parului din jurul ochilor si alte zone sensibile.

26STE003  Piaptan Show Tech Pro Poodle

26STE026  Pieptan pentru stilizare/volum

26STE005  Pieptan Show Tech Twist & Cling

1761.08        Pieptan Belinda 01 curbat

B0051 Pieptan pentru descalcit cu dinti rotativi 

26STE011       Pieptan Show Tech Mini Combi

26STE010  Pieptan Show Tech pentru cap si urechi

Pieptan Miranda 351 26STE023  Pieptan Rosewood Extra Long

Pieptan Show Tech Rosewood Extra 
Long
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