
HappyDoggy

" U r o b t e  s v o j h o  p s í k a  š ť a s t n ý m
s  H a p p y D o g g y "



Vážení zákazníci,

s radosťou Vám predstavujeme
chovateľskú stanicu belgických

ovčiakov „HappyDoggy“
prostredníctvom nášho nového

katalógu, kde sa všetko o nás dozviete. 
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Ponuka našej chovateľskej
stanice 

Arion z Kristova - mama 

 4 r. fenka uchovnená
skúšky :  

IGP 1 91/87/95 IGP 2 92/93/100 

Baxx vom raten Drachen - otec 

8 r. pes uchovnený skúšky :  
SDCA1 - frei, SDCA2 - frei  

IPO I 09/2015 -> 100/95/91 = 286 IPO II
10/2015 -> 98/92/96 = 286 IPO III 11/2015 ->

DMC Quali Horste  
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Šteniatká (odber je možný až o 3 týždne) :

Bombardér - Black - 500,00 € 

Batman - 500,00 €

Bacil - 500,00 €
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Bond - 500,00 €

Bona - 500,00 € 

Barbie - 500,00 € 
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Služby čo Vám ponukáme 
Výcvik psov 

prebieha počas celého roka

prebiehajú v individuálnej forme 
vedú ich skúsení profesionáli, ktorí výcvik optimalizujú
podľa individuálnych potrieb a prístupu ku každému
psíkovi 
skupinové výcviky sú rozdelené pre
začiatočníkov, kde sa výcvikár zameriava na
socializáciu a základnú poslušnosť s využitím
hier a pozitívnej motivácie 
po základnom výcviku je psík pripravený
zvládnuť nie len bežnú poslušnosť, ale aj výstavu 

cena individuálneho výcviku-15 EUR/hod
každú stredu a sobotu 

trvanie výcviku je 1 hodina 

cena skupinového výcviku - 10 EUR/hod
každý pondelok a štvrtok
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Skrášlovacie služby pre
vašich psíkov  

 Strih a kúpanie
Strihanie vášho psa a kúpanie je celotelová
starostlivosť a obsahuje všetko, aby váš
štvornohý miláčik vyzeral dobre doma či v
parku. Súčasťou je zbavenie sa odumretej srsti
česaním, strihanie nechtíkov, odstránenie srsti
na labkách, čistenie uší, kúpanie s použitím
kvalitnej kozmetiky, sušenie pomocou fénu,
konečný strih od stylistu a aplikácia parfému. 

Trimovanie a kúpanie
Trimovanie psa je špeciálna úprava srsti, kedy
stylista manuálne odstráni starú kryciu srsť bez
strihania. Tento proces je určený pre psíkov
hrubosrstých plemien. Technika zaručuje, že
novo vyrastená srsť je v požadovanej kvalite a
farbe. Naopak pri strihaní by došlo k zjemneniu
a vyblednutiu srsti. Súčasťou služby je zbavenie
sa odumretej srsti česaním, strihanie nechtíkov,
odstránenie srsti na labkách, čistenie uší,
kúpanie psíka s použitím kvalitnej kozmetiky,
sušenie pomocou fénu a aplikácia parfému. 7



Kúpanie a česanie
Kúpanie a česanie je servis pre psíkov, ktorí chcú
vždy vyzerať tip top. Procedúra zahŕňa česanie,
umytie šampónom podľa typu srsti, sušenie fénom a
záverečnú bodku v podobe parfému. 
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Hračky pre psíkov 
DOG FANTASY hračka strong foamed

loptička guma 6,3 cm:
Loptička pre psov odolná a vhodná na aport,
priemer 6,3 cm, materiál: latex/guma a guma

Cena : 3,89 €

DOG FANTASY hračka loptička
pískacia:

Loptička pre psov vhodná na aport,
priemer 5 cm, materiál: latex/guma a guma

Cena : 1,49 €

Trixie plyšový pes -  aportovací 32 cm:
Táto hračka je vhodná všetky plemená,

vydávajúca zvuky, vhodná na aport,
rozmer: 32 cm, materiál: plyš 

Cena : 4,99 €
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Trixie plyšový mýval 54 cm:
Hračka pre psov pre všetky plemená,
vydávajúca zvuky, na čistenie zubov,

rozmer: 54 cm, materiál: plyš
Cena: 10,90 €

Trixie Hiphop Preťahovadlo prírodná
juta 20 cm 140 g:

Hračka pre psov pre stredné a veľké
plemená, pre šteňatá, vhodná na aport,

rozmer: 2 cm, materiál: bavlna
Cena : 1,99 €

Trixie plyšová hračka pre psov lama
40 cm:  Rozkošná hebučká hračka pre
psov. Lama má hustý plyšový kožúšok,
ktorý je veľmi príjemný. Vnútri telíčka
je toľko obľúbené pískatko a šuštiacia

fólia. Táto hračka je ideálna pre
spoločnú hru i leňošenie v pelechu.
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Vitamíny pre vašich miláčikov 

Canvit Nutrimin pre psy 1000 g plv.:
Vitamíny pre psa vhodné pre plemená

všetkých veľkostí, forma: prášok,
hmotnosť balenia: 1000 g, účel:

vitamíny a minerály Cena: 14,90 €

MultiVitamin 8in1 Adult 70 tbl:
Vitamíny pre psa vhodné pre

plemená všetkých veľkostí, určené
pre dospelé psy, forma: kapsuly, v

balení 70 ks, hmotnosť balenia:
170 g, účel: vitamíny a minerály

Cena : 7,49 €
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Šampóny
Biogance šampón White Snow pre

bielu/svetlú srsť 250 ml :
 Obsahuje bioaktívne látky, bez

parabénov. Vhodný aj pre šteňatá a
svetlé alebo biele mačky. 

Cena : 9,10 €

Biogance kondicionér Gliss
Hair pre jemnú srsť 250 ml :
Obsahuje pšeničné klíčky a

jojobový olej, táto kombinácia
zaručuje jemné čistenie, ľahké
rozčesanie a hĺbkovú výživu

ošetrené srsti.
Cena : 9,10 €

Biogance šampón Nutri Repair
protisvrbivý 250 ml : 

Obsahuje výťažky z bodliaka a
avokádový olej. Je vynikajúci šampón
pre psov, ktorý upokojuje podráždenú,
suchú a svrbiacu kožu a zabraňuje tak

nadmernému škrabanie sa.
Cena : 9,10 €12



Biogance šampón My Puppy pre
šteňatá 250 ml : 

Obsahuje bioaktívne látky, bez
parabénov. Je to špeciálny šampón pre

šteňatá s výťažkom chmeľu a
harmančeka.
Cena : 9,10 €

Biogance šampón Long Coat
pre dlhú srsť 250 ml : 

Obsahuje jojobový a
avokádový olej zaisťujú

intenzívnu výživu a optimálnu
ochranu pred cucháním srsti.

Cena : 9,10 € 

Biogance šampón Terrier Secret pre
hrubú srsť 250 ml :

 Šampón obsahuje výťažky z limetky, šalvie
a provitamíny, ktoré zabezpečujú dokonalé

čistenie a posilňujú štruktúru srsti bez efektu
mäknutie drsnej srsti.

Cena : 9,10 €

UPOZORNENIE !! Zabraňte styku s očami. Výrobky sú určené len
prezvieratá.  13



Granule pre psíkov 

Brit Care puppy lamb & rice 3 kg:  
Granule pre šteniatka, pre všetky
plemená s normálnou aktivitou,

jahňacia príchuť, živočíšne bielkoviny
45%, tuk (kurací) 18%, s kĺbovou

výživou, špecifiká zloženia:
hypoalergénne - 4,03 €/1 kg

Cena : 12,09 € 

Brit Care grain-free sensitive 3 kg:
Granuly pre psov, pre všetky plemená s
normálnou aktivitou, divinová príchuť,

živočíšne bielkoviny 36%, tuk (kurací) 14%,
s kĺbovou výživou, bez obilnín, špecifiká

zloženia: sensitive - 5,30 €/1 kg
Cena: 15,90 €

Brit Premium by Nature Adult L 15 + 3
kg:

Granuly pre psov, pre veľké plemená s
normálnou aktivitou, živočíšne bielkoviny
45%, tuk (kurací) 14%, s kĺbovou výživou,

špecifiká zloženia: s antioxidantmi a s
obsahom juky - 2,22 €/1 kg 

Cena : 39,90 €14



Obojky 

Olala Pets obojok polosťahovací,
tlapky:

Obojok pre psa polosťahovací,
obvod krku od 38 cm do 62 cm, šírka

obojka: 2,5 cm, materiál: nylon,
čierna a sivá farba, vzor: labky

Cena: 7,19 €

ACTIVE obojok Premium
ružový:

Obojok pre psa klasický, obvod
krku od 21 cm do 30 cm, šírka
obojka: 1 cm, materiál: nylon,

ružová farba, vzor: labky
Cena: 3,19 €15



Vodítka a náhubky
Reedog Senza Basic samonavíjacie
vodítko S 15 kg / 5 m páska / čierne:

Vodítko pre psa alebo mačku,
samonavíjacie, dĺžka 500 cm, do 15 kg,
materiál: plast, čierna farba, pre malé

plemená
Cena: 12,90 €

IMAC Nylonová vôdzka pre psa –
ružová – dĺžka 150, šírka 2,5 cm:

Vodítko pre psa, klasické, dĺžka 150 cm,
šírka popruhu: 2,5cm, materiál: nylon,

ružová farba, pre stredné a veľké plemená
Cena: 19 €

Karlie-Flamingo Náhubok plastový
čierny:

Náhubok pre psa pre stredné
plemená, max. obvod ňufáka 23 cm,

materiál: plast
Cena: 11,90 €
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Oblečenie pre vašich miláčikov 

Oblečok Raincoat KRUUSE:
Pršiplášť pre psa pre malé a stredné

plemená, nepremokavý, reflexné
prvky, otvor na vôdzku a priedušný

Cena: 19,19 €

Flamingo Chladiaca vesta pre
psov modro-sivá XL 45 cm:
Oblečenie pre psov pre obrie

plemená, zapínanie: pracka letné
použitie, materiál: polyester,
priedušný, odolný a chladivý

Cena: 28,90 €

Forest Waterproof kabát pre psov:
Vodovzdorný kabát pre psov, ideálny do

nepriaznivého počasia, optimálne
prispôsobiteľný tvaru tela, vysoký golier,
mäkká a teplá podšívka, vodovzdorný

dvojcestný zips, ľahké obliekanie, farba:
zelená,

dĺžka chrbta cca. 30 cm 
Cena: 19,99 €
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Skladacie boxy a misky pre
psíkov

Trixie Sada misiek so stojanom:
Miska pre psa s objemom 600 ml,

výška 9,5 cm, priemer 15 cm,
materiál: keramika, viacfarebná,
dvojmiska, na vodu, na krmivo

Cena : 12,90 €

Trixie Sada misiek v drevenom
podstavci 2 × 0,45 l/12 cm:

Miska pre psa s objemom 450 ml,
výška 19 cm, priemer 12 cm,
materiál: nerez, biela farba,

dvojmiska, na vodu, na krmivo
Cena: 16,90 €

Skladací box pre psov Fiona:
Skladací box pre psov a mačky, odolný a
robustný, sieťované okno na 3 stranách,
integrované kovové vzpery, rozmerovo

stabilný a ľahký, samo rozložiteľný,
vyrobený z potiahnutého polyesteru

Cena: 20,99 €
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Hunter miska Atlanta, biela 350 ml:
Miska pre psa s objemom 350 ml,

výška 6 cm, priemer 17 cm, materiál:
plast, biela farba
Cena: 15,90 €

Pelechy 

SCRUFFS expedition box bed M 60 ×
50 cm sivý:

Pelech pre psa, klasický, rozmery: 60
cm×50 cm×20 cm, materiál: látka, možno
prať v práčke, vodeodolný, so zvýšeným

okrajom, protišmykový
Cena: 32,90 €

SCRUFFS Chester box bed
čokoládový:

Pelech pre psa aj mačku, klasický,
rozmery: 60 cm×50 cm×17 cm, materiál:
plyš, hnedá farba, možno prať v práčke,
so zvýšeným okrajom, protišmykový, z

recyklovaných materiálov
Cena: 29,90 €
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Podložky a deky pre
psíkov

Trixie Feather 100 × 70 cm sivá:
Podložka pre psa – materiál

polyester a plyš, rozmer 100 cm×70
cm×1 cm, pre všetky plemená,
možno prať v práčke, mäkký a

hrejivý
Cena: 10,90 €

Trixie Laslo s labkami:
Deka pre psa – materiál fleece,

rozmer 100 cm×70 cm×1 cm, pre
stredné plemená, možno prať v

práčke
Cena: 7,19 €20



Jedlo pre vás

Bageta deprecínska - 2,50 €
 Alergény: Obilniny obsahujúce lepok a výrobky z nich,Vajcia a výrobky z

nich,Sójové bôby a výrobky z nich,Mlieko a mliečné výrobky (vrátane
laktózy),Horčica a výrobky z ní, MÔŽE OBSAHOVAŤ: Sezamové semená a

výrobky z nich.

Bageta šunková - 2,20 €
 Alergény: Sójové bôby a výrobky z nich

Hot Dog - 2,00 €
Alergény: Obilniny obsahujúce lepok a

výrobky z nich, MÔŽE OBSAHOVAŤ:
Sezamové semená a výrobky z nich,Vlčí bôb

(lupina) a výrobky z něj,Vajcia a výrobky z
nich,Sójové bôby a výrobky z nich,Mlieko a
mliečné výrobky (vrátane laktózy),Orechy a

výrobky z nich,Zeler a výrobky z něj,Horčica a
výrobky z nich

Panini - Chicken and bacon - 2,20 €
Alergény: číslo 1 (Obilniny obsahujúce lepok), číslo 7 (

Mlieko a výrobky z neho)
21



Kávy a iné nápoje 
Espresso - 1,20 € 

Ľadová káva - 2,00 €

Capuccino - 2,50 €

Bonaqua - neperlivá,
perlivá - 0,80 €

Coca Cola - 0,80 €
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Snacky

Haribo Pico-Balla - 1,00
€

Pom-Bär Original - 1,20 €

JOJOKyslé dážďovky - 0,80 € 

Kukuričné chrumky
arašidové - 0,60 €
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Platobné podmienky

Naša cvičná firma nie je platiteľom DPH, ceny
sú konečné. 

Na základe odoslanej objednávky vystaví
predávajúci faktúru.  
Túto platbu môže kupujúci uskutočniť
prevodným príkazom alebo v hotovosti.  
Platba je možná iba v EUR.  
Daňový doklad (faktúru) pošle predávajúci
kupujúcemu spolu s tovarom.  
Hygienické produkty nie je možné reklamovať 
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výnimkou sú sviatky, keď je naša prevádzka
zatvorená. 

Pondelok: 09:00 -17:00 
 

Utorok: 09:00 – 17:00 
 

Streda: Zatvorené 
 

Štvrtok: 09:00 – 17:00 
 

Piatok: 09:00 – 17:00 
 

Sobota: 09:00 – 17:00 
 

Nedeľa: 09:00 – 17:00 
 
 

 

Otváracie hodiny
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Kontakt
Námestie SNP 2202, Zvolen (Krupina), 960 01

 IČO : 31 202 11

happydoggy@gmail.com

0903 353 777
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