O značce

Vysoká kvalita ingrediencí za nejlepší
cenu, to je naše privátní značka ZooRoyal.

Už více než 60 let jsme tam, kde je potřeba něco stylově
a funkčně uspořádat. Kvalitní design, dlouhá životnost,
jednoduchá údržba, to jsou výrobky značky Curver. Vyberte si
z naší řady pro vaše domácí mazlíčky a dopřejte jim ten
luxus žít na vysoké tlapce.

-50%

Kompletní krmivo pro psy a kočky vyvinuté ve spolupráci
s veterináři zajistí vašim mazlíčkům všechny potřebné
živiny a udrží je ve skvělé kondici.
kompletní krmivo
vyvážený obsah živin
lehká stravitelnost
vysoká tolerance
skvělý poměr ceny
a výkonu

Pro život
na vysoké tlapce

Přepravní box

pro kočky a malé psy
běžná cena 1 249,00

62990

+ 500
BILLA bodů

NAKUPUJTE A VYHRAJTE

Přejeme vám ŠŤASTNOU TLAPKU
Soutěžte s námi o výrobky značky Curver.
přepravní box ve vintage stylu pro malé psy a kočky
design RATTAN v krémové barvě
bezpečné uzavření s funkcí CLIP
rukojeť pro pohodlné přenášení
velký otvor–dvířka
snadné čištění
odolné vůči UV
rozměry: 51 × 38 × 33 cm

kontejnery
na krmivo

Kupte výrobek značky ZooRoyal, naskenujte účtenku
a zařaďte se do soutěže o některý z produktů pro vaše mazlíčky.
billa.cz/curver

přepravní box

Pelíšek KNIT

víceúčelový box

2× přepravní
box

2× pelíšek
KNIT

4× velký kontejner
na krmivo 15 l

20× malý kontejner
na krmivo 2 l

62%

Využijte až
slevu na luxusní výbavu
pro vaše mazlíčky

Akce probíhá od 27. 5. do 22. 7. 2020 nebo do vyprodání zásob.
Nelze koupit za běžnou cenu.

Luxusně čerstvé krmivo
Dokonalá vůně i chuť jako právě
otevřeného balení

-51%
Kontejner na krmivo
15 l
běžná cena 449,00

21990

-54%

+ 350
BILLA bodů

Kontejner na krmivo
23 l

praktický kontejner na suché krmivo
perfektně těsní, zabraňuje úniku pachu
a cirkulaci vzduchu
hermetický uzávěr udrží krmivo
dlouho čerstvé a kvalitní

běžná cena 629,00

28990

+ 350
BILLA bodů

-62%
Pelíšek KNIT

běžná cena 2 349,00

extra velký, praktický kontejner na suché krmivo
perfektně těsní, zabraňuje úniku pachu
a cirkulaci vzduchu
hermetický uzávěr udrží krmivo dlouho čerstvé
a kvalitní

89990

lehce přístupný otvor pro snadné používání
odolné držadlo pro snadnou manipulaci
vnitřní stupnice
na 10 kg krmiva

-48%
Víceúčelový box
3l

+ 500
BILLA bodů

běžná cena 134,00

vkusný pelíšek pro psy a kočky
unikátní vzhled úpletu pro styl
vašeho domova
pohodlný luxusní polštářek
snadné čištění
rozměry: 54 × 54 × 20,2 cm

6990
b ox na hračky, pamlsky a jiné potřeby vašeho
mazlíčka
víko uzavíratelné na klapku pro snadné
skladování na sobě

+ 200
BILLA bodů

moderní design a nejvyšší kvalita
rozměry: 24 × 18 × 11 cm
objem: 3 l
materiál: plast

-55%

Kontejner na krmivo
2l

2 druhy
běžná cena 199,00

8990

+ 200
BILLA bodů

snadné uskladnění a dávkování suchého krmiva
dokonale uchová vůni a chuť
aroma zůstává uzavřené v boxu
jednoduché uzavírání a otevírání
na 1,5 kg krmiva
rozměry: 25 × 10,5 × 30,5 cm
materiál: polypropylen

odolné držadlo pro snadnou manipulaci
vnitřní stupnice
na 6 kg krmiva
rozměry: 23,3 × 50,6 × 35,2 cm
materiál: polypropylen

