
Uscatoare/Blastere
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Uscator Groom-X Uscator de par Sirocco 

Uscator Phoenix Power II Uscator BS Droger

Uscatorul Groom-X are 3 nivele pentru reglarea caldu-
rii si 2 viteze pentru reglarea vitezei coloanei de aer.
Specificatii
Volum de aer - 2,80 m3/min
Greutate - 0,660 kg
Tip - Uscator de mana
Tipul motorului - Perii de carbon
Voltaj - 220-240V
Frecventa - 60 Hz
Putere - 2200W
Aer cald - Da
Zgomot - 84/87 dB

Acest uscator puternic si silentios este primul din categoria sa, special 
creat pentru animale. Volumul mare de aer si intensitatea scazuta a 

caldurii, asigura uscatul rapid fara a arde parul sau pielea animalului.
Specificatii
Volum de aer - 2,12 m3/min
Greutate - 0,542 kg
Tip - Uscator de mana
Tipul motorului - Perii de carbon
Voltaj  - 220-240V
Frecventa - 50/60Hz
Putere  - 1200W
Aer cald - Da
Zgomot - 79 dB

14GRX013            Uscator Groom-X

A0850             Uscator Phoenix Power II 1306.670    Uscator BS Droger

14STE006  Uscator de par Sirocco

Uscator puternic cu doua iesiri, 5 setari ale aerului cald, 2 vi-
teze si putere de  2400 wati. Filtru care se schimba rapid  face 
intretinerea usoara.

Acest uscator compact este ideal atat pentru saloanele de 
toaletaj cat si pentru persoanele care obisnuiesc sa isi spele 
catelul la domiciliu. Uscatorul este dotat cu un extra element 
de incalzire care garanteaza uscarea rapida datorita aerului 
cald. Prezinta doua nivele de incalzire a aerului.
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Acest uscator compact este ideal atat pentru saloanele de toaletaj cat 
si pentru persoanele care obisnuiesc sa isi spele catelul la domiciliu.
Uscatorul este dotat cu un extra element de incalzire care garanteaza 
uscarea rapida datorita aerului cald. Prezinta doua nivele de incalzire 
a aerului.
Ideal pentru toate rasele de caini, dar si pentru pisici.
2200 watt, flux de aer incredibil de puternic ( 68m / s )
Cel mai bun raport pret / calitate.

Blaster cu viteza mare de suflare a aerului, cu un element suplimentar 
de incalzire a aerului pentru a asigura o uscare mai rapida. Accesoriile 
includ un furtun elastic de 2m , 2 setari de caldura si control al vitezei 
de suflare a aerului

14GRX006   Groom-X Compact

14GRX005   Uscator Groom X 
Combi cu Suport

Uscator Doubleblaster Blaster Groom-X Power

1307.023      Uscator Doubleblaster Roz
1307.022     Uscator Doubleblaster Mov

   14GRX003      Blaster Groom-X Power

Uscator Groom-X Compact Uscator Groom X Combi cu Suport

Acest uscator compact este ideal atat pentru saloanele de toaletaj cat 
si pentru persoanele care obisnuiesc sa isi spele catelul la domiciliu.
Uscatorul este dotat cu un extra element de incalzire care garanteaza 
uscarea rapida datorita aerului cald.
- prezinta doua nivele de incalzire a aerului
- intensitatea coloanei de aer reglabila
- lungimea furtunului este de 2,4m dintr-un material foarte flexibil. 
Specificatii
Volum aer - 4,76 m3/min
Greutate - 7 kg
Tip - Blaster
Tip motor- Perii carbon
Voltaj - 220-240V
Frecventa - 50 Hz
Putere - 2200W
Aer cald - Da
Zgomot - 81/87 dB

Volum aer - 4,76 m3/min
Greutate - 5 kg
Tip - Blaster
Tip motor- Perii carbon
Voltaj - 220-240V

Frecventa - 50 Hz
Putere - 2200W
Aer cald - Da
Zgomot - 89 dB

Uscatorul Groom X Combi este uscatorul profesional “entry lev-
el” ideal. Acest aparat poate fi utilizat atat ca un uscator cu suport 
avand astfel mainile libere pentru a putea peria cainele/pisica, sau 
prin simpla inlocuire a tubului de extensie si atasarea furtunului 
flexibil de 2m uscatorul se transforma intr-un sofiator. 
Specificatii
Volum aer - 4,76 m3/min
Greutate - 12 kg
Tip - Uscator cu suport
Tip motor- Perii carbon
Voltaj - 220-240V
Frecventa - 50 Hz
Putere - 2200W
Aer cald - Da
Zgomot - 81/87 dB
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1306.860      Uscator Super Cyclone Roz

1306.850    Uscator Super Cyclone Turquoise

Acest uscaator compact este ideal atat pentru saloanele de toaletaj cat 
si pentru persoanele care obisnuiesc sa isi spele catelul la domiciliu.
- prezinta doua nivele de incalzire a aerului
- 1 nivel viteza 
- intensitatea coloanei de aer reglabila
- furtun din material foarte flexibil, insotit de 3 capete de schimb
- putere variabila de la 1200 pana la 2200w,
-volum de aer 55 l/sec

Puterea motorului 2600 wati.
Forța aer suflant 880 G
Max. Temperatura: 58o C
Zgomot 72 dB.
Încălzitor 800 wați.
Cântărește doar 4,5 kg.

Sofiator profesional puternic. Poate fi folosit asezat pe jos sau 
Poate fi montat pe perete ( kit de montare inclus). Cele doua 
motoare de 900 watti asigura un volum foarte mare de aer 
pentru uscare foarte rapida. Prezinta 4 setari diferite pentru 
viteza.
- furtun de 3 metri, flexibil
- 1 capat plat si 2 capete rotunde
Specificatii
Volum aer - 4,88 m3/min
Greutate - 12 kg
Tip - Blaster
Tip motor- Perii carbon
Voltaj - 220-240V
Frecventa - 50 Hz
Putere - 2200W
Aer cald - Nu
Zgomot - 85/88dB

 14GRX010  Blaster Groom-X Twister Blue

 A0849       Uscator Phoenix Zephir

14STE001     Show Tech Brat flexibil pentru uscator 

Blaster Groom-X Twister Blue Uscator Phoenix Zephir 

Show Tech Brat flexibil pentru 
uscator 

1306.860

1306.850

 Uscator Super Cyclone 
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14STE005    Show Tech Brat flexibil pentru 
uscator 

Show Tech Brat pentru tubul de 
uscator 

La prima vedere, cu atat de multe variante, pare dificila alegerea modelului potrivit. In realitate exista doar doua ti-
puri de aparate : uscatoare (fixe sau mobile) si blastere, acestea din urma prin jetul puternic de aer scot apa din blana.
Pentru uz casnic vei avea nevoie de un blaster pentru rasele cu par scurt sau mediu, ce nu necesita mult periaj in tim-
pul uscarii, cum ar fi golden retrieverul. Un caniche pe de alta parte, va avea nevoie de un periaj minutios, astfel incat 
un uscator iti va fi cel mai util. 
Pentru salon vei avea nevoie atat de un uscator cat si de un blaster pentru a face fata diferitelor rase intalnite.
Utilizarea uscatorului cu suport iti va permite sa folosesti ambele maini la toaletatul cainelui.
Cea mai importanta caracteristica pe care trebuie sa o ai in vedere este volumul de aer si nu numarul de wati. Nu-
marul de wati iti arata consumul electric, consum ce nu reflecta eficienta aparatului. Cu cat este mai mare volumul de 
aer, exprimat in m3/minut, cu atat mai repede vei usca blana cainelui.
Uscatoarele prezinta elemente de incalzire si genereaza aer cald.
Blasterele, prin jetul puternic de aer, scot apa din blana. Majoritatea nu prezinta elemente de incalzire, bazandu-se 
pe caldura generata de motor. Pot fi utilizate pentru a scoate apa din blana inainte de utilizarea unui uscator, sau pot 
fi utilizate pentru uscatul complet.
Intretinerea corespunzatoare si permanenta a aparaturii va insemna profit mai mare prin eliminarea timpilor morti. 
Pentru a evita accidentele prin electrocutare, inspectati periodic cablul electric al aparatului si asigurati-va ca nu prez-
inta defecte ( taieturi, zone roase sau tocite etc).
Evitati contactul cu apa  sau umezeala.
Curatati periodic filtrele.
Pentru detalii legate de garantie, va rugam sa consultati anexa de la sfarsitul catalogului.

Informatii utile

Specificatii
Volum aer - 4,01 m3/min
Greutate - 11 kg
Tip -Uscator fix
Tip motor - Inductie
Voltaj - 220-240V
Frecventa - 50 Hz
Putere - 2200W
Aer cald - Da
Zgomot - 77/82 dB

14GRX011    Uscator Groom-X Standdryer

Groom-X Standdryer

Uscator fix cu motor fara perii de carbon, pentru o functionare silen-
tioasa si eficienta. Stativ ajustabil pe inaltime. Cap ce poate fi rotit 
pentru directionarea jetului de aer. Diferite setari pentru caldura si 
viteza aerului. 
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Aparat de curatat cu ultrasunete, de dimensiuni mici, util atat pen-
tru uz profesional cat si pentru uz casnic, cu putere de 50W.
Usor de folosit, cuva cu capacitate de 600 ml permite curatarea 
lamelor, foarfecelor, pieptenilor metalici si altor ustensile de mici 
dimensiuni, pana la 15 cm.
Multiple setari pentru timpul de curatare: 1.30min - 3min - 5min 
-6.30min - 8min. Livrat cu husa de protectie si 3 accesorii.
Se recomanda utilizarea cu solutia de curatat Idealsonic.

Pila de unghii profesionala, fara ca-
blu, cu doua viteze, baterie Li+Ion. 
Timp de functionare cu o singura in-
carcare : pana la 2 ore.
Portabila, ergonomica si usoara.
• 0,78kg
• 17,30L x 8,54W x 26,49H

Cel mai usor si rapid mod de sterilizare a ustensilelor de grooming, 
cum ar fi periile, foarfecele, pensele, trimerele sau lamele. Timpul 
necesar pentru sterilizare : 60 minute. Nu necesita apa sau pro-
duse de curatare. Previne transmiterea infectiilor de la un caine la 
altul. Durata medie de actiune a unei lampi +/- 2500 ore.
O lampa inclusa.

Aparat de curatare cu ultrasunete 

Pila de unghii Oster 
pentru caini 

Rezerve pentru pila 
de unghii Oster 

Lampa cu ultraviolete 
pentru aparatul Sibel

Filtru pentru Groom-X 
Power si Combi

Solutie Ideal Sonic pentru 
aparatul cu ultrasunete

Furtun pentru 
Doubleblaster

Suport Hands-Free 
pentru uscatorul de 

par

Aparatura/piese de rezerva

Cod comanda
 A0398

Cod comanda
53OST001

Cod comanda
58SIN002

Set 6 bucati 5 L

Cod comanda
53OST003

Cod comanda
C0036

Degreseaza si faciliteaza indepartarea depozitelor de 
pe instrumentar. Nu corodeaza si nu oxideaza otelul, 
otelul inoxidabil, cupru, alama, aluminiu etc.

Aparat de sterilizare cu ultraviolete
Sibel

Cod comanda
58SIN003

Cod comanda
17GRX006

Cod comanda
1307.985

Cod comanda
14STE008 237


