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Inleiding

Wanneer een huisdierbaasje een Sure Petcare product koopt, dan wordt dit al snel een essentieel 
onderdeel van de zorg voor zijn dier. Dit betekent dat we alleen met het beste genoegen nemen en de 
meest betrouwbare producten leveren.

Of u nu een bestaande handelspartner bent of overweegt Sure Petcare producten voor de eerste keer in 
voorraad te nemen, wij willen dat u vertrouwen heeft dat wij er alles aan zullen doen om uw klanten zo 
goed mogelijk van dienst te zijn.

Onze huisdierluiken hebben 
prijzen van de Europese 

huisdierenindustrie gewonnen 
voor hun design en innovatie.

Ik wil dat onze producten 
geweldig zijn, de beste zijn 
in wat ze doen en dat de 
mensen die ze kopen van 
hen houden.

Nick Hill – Oprichter van Sure Petcare

“

“
Sure Petcare werd opgericht door de Cambridge natuurkundige dr. Nick Hill in 
zijn logeerkamer, om het probleem van ongewenste buurtkatten in zijn huis op  
te lossen. Ons eerste product, het Microchip kattenluik, werd gelanceerd 
in 2008. 
 
Wij zijn nu een toegewijd team van mensen die in de hele wereld werkzaam 
zijn en die zich inspannen om de beste producten te leveren, ondersteund 
door de beste service. 

We lossen problemen op met een geweldig design en 
slimme ideeën.  Een woordje van Nick
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Waarom een microchip huisdierluik? 

De kans dat een kat gewond raakt bij een vechtpartij is 2,5 keer zo groot als de kans dat hij  
gewond raakt bij een verkeersongeval.

51%

39%

25%

van de kattenbaasjes met een niet-selectief luik hebben problemen met indringers.

van de kattenbaasjes met een niet-selectief luik hebben meegemaakt dat indringers  
hun huis binnenkomen en voer stelen.

van de katten van deze baasjes zijn in hun eigen huis aangevallen door een indringer.

Huisdieren die in gevechten zijn betrokken geweest, zijn vatbaarder voor stress-gerelateerde  
ziekten en brengen vaker een bezoek aan de dierenarts om deze problemen op te lossen.

SureFlap huisdierluiken beletten vreemde dieren  
het huis binnen te komen door het herkennen van 
de aanwezige identificatiemicrochip van de huiskat 
en alleen voor hem te openen.

WAAROM EEN 
SUREFLAP? SUREFLAP LUIKEN MAGNETISCHE LUIKEN NIET-SELECTIEVE LUIKEN

Toegangscontrole Laat alleen uw eigen huisdier(en)  
uw huis binnenkomen

Laat elk dier met een magnetische 
halsbandpenning uw huis 

binnenkomen
Laten elk dier in uw huis binnen

Wat heeft uw huisdier 
nodig om het te 

laten werken?

Het (de) huisdier(en) moet(en) een 
microchip hebben 

Huisdieren zonder microchip kunnen een 
veiligheidshalsband dragen met een RFID 

halsbandpenning

Het (de) huisdier(en) moet(en) een 
halsband en een penning dragen -

Zorgt het voor een veilige 
omgeving? Ja Alleen als uw buren niet hetzelfde 

soort huisdierluik hebben Nee

Doorlopende kosten 
 van eigendom Elk jaar nieuwe batterijen

Vervanging van  
halsband en penning 

(vaak nodig voor sommige katten)

Extra voedsel, schade  
aan meubels, enz. 

Wijk kat campagne 2013. SureFlap and Your Cat Magazine. 

Hoe werkt een SureFlap luik?

Het kattenluik ontgrendelt wanneer 
het eigen huisdier nadert.

Het leest de unieke code van de 
bestaande microchip of  

halsbandpenning van het huisdier.

Vreemde dieren kunnen  
niet binnenkomen.

Het kattenluik blijft gesloten voor  
ongewenste katten en wilde dieren.

Programmeer het kattenluik 
 met één druk op de knop.

De unieke microchip ID van de huiskat 
wordt dan permanent opgeslagen in het 

geheugen van het kattenluik.

Monteer het kattenluik in een deur, 
raam of muur.

Voor montage in ramen en muren  
zijn er accessoires beschikbaar.

Werkt op  
alle gangbare  

microchips
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Help uw klanten om het juiste luik te kiezen

Tijdbeperkingsmodus

Compatibel met RFID-penningen

Scant bij het naar binnengaan

Scant bij het naar buitengaan

Werkt op alle gangbare microchips

Handmatige vergrendeling

Vereiste batterijen

Luikopening B x H (mm) 

Deur/muur - afmeting opening B x H (mm)

Glas - diameter opening (mm)

4 x AA 
(niet inbegrepen)

142 x 120

166 x 172

210 - 260

4 x AA 
(niet inbegrepen)

142 x 120

166 x 172

210 - 260

4 x C Cell 
(niet inbegrepen)

178 x 170

207 x 234

294 - 320

Inzicht in uw klant en 
de behoeften van zijn 
huisdieren, stelt u in staat 
om hem te helpen bij 
het kiezen van het beste 
SureFlap product voor bij 
hem thuis. Hier heeft u een 
aantal vragen die u kunt 
gebruiken om het gesprek 
aan te gaan:

Wilt u het luik op bepaalde 
tijden van de dag of nacht 

op slot?

Zijn er dieren bij u in de buurt 
die in uw tuin komen?

Heeft u problemen 
gehad met vreemde 

dieren die in huis 
kwamen?

Wilt u het gebruik van het 
luik tot een deel van uw 

huisdieren beperken?

Vertel me over uw 
huisdieren.

Waar zal het huisdierluik 
worden geïnstalleerd: in 
een deur, raam of muur?

Bepaal de behoeften 
van uw klant

Welk soort 
huisdieren zullen  

het luik  
gebruiken?

START kleine  
hond(en)

alleen 
(een)  

kat(ten)

katten en 
 kleine  

honden

Wilt u uw kat(ten) 
een bepaalde tijd 
binnenhouden?

Heeft u meer  
dan één kat?

JA

NEE

NEE JA

Productvergelijking
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Geschikt voor alle gangbare 
identificatiemicrochips 
en Sure Petcare RFID 
halsbandpenningen (niet 
inbegrepen)

Levensduur van de batterijen 
- 12 maanden (4XAA batterijen 
- niet inbegrepen)

Voorkomt dat vreemde dieren 
het huis binnendringen

Selectieve toegang - elk dier kan 
naar buiten. De microchiplezer 
bevindt zich alleen aan de 
buitenkant van het luik

Eenvoudige programmering 
met één knop

Handmatige vergrendeling 
belet dat katten het huis 
verlaten of binnenkomen

Bewaart tot 32 
huisdieridentiteiten in het 
geheugen

Kan worden geïnstalleerd in 
deuren, ramen en muren

Indicatorlampje voor bijna 
lege batterijen

Een invasie van hun territorium of een vermeende bedreiging van hun huis door een ander dier, is een 
belangrijke oorzaak van stress bij katten. Het installeren van een veilig kattenluik kan dit verminderen. De 
microchiplezer scant alleen de microchip van de kat die het huis binnenkomt. Als een klant meerdere katten 
heeft en sommige moeten worden binnengehouden, is het DualScan™ Microchip Kattenluik een ideale optie 
(zie pagina 10).

Wanneer de klant graag zijn huisdieren ‘s nachts binnenhoudt, kan hij het SureFlap  
Microchip Huisdierluik  overwegen, dat voorzien is van een elektronische 
tijdbeperkingsmodus (pagina 12). 

PRODUCTCODE:  SUR001  
 SUR001BR
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PRODUCTSPECIFICATIES

21
0 
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210 mm

Luikopening

142 mm (B) x 120 mm (H)

Afmetingen opening

165 mm (B) x 171 mm (H)

Afmetingen buitenframe

210 mm (B) x 210 mm (H)

Tunnellengte

70 mm

Batterijen

4 x AA (niet inbegrepen)

12
0 

m
m

142 mm

IDEAAL VOOR GEZINNEN MET EEN ENKELE KAT

1

2

3

6
5

4WAT ZIT ER IN DE DOOS?

1

2

Kattenluik

Buitenframe

3

4

2 x schroefdoppen

2 x 30 mm schroeven

5

6

2 x 50 mm schroeven

2 x 50 mm schroeven
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Geschikt voor alle gangbare 
identificatiemicrochips en 
RFID halsbandpenningen (niet 
inbegrepen)

Levensduur van de batterijen 
- 12 maanden (4XAA batterijen 
- niet inbegrepen)

Voorkomt dat vreemde dieren het 
huis binnendringen

Met één knop eenvoudig te 
programmeren - toegangsrechten 
kunnen op elk gewenst moment 
worden gewijzigd

Handmatige vergrendeling om 
huisdieren te beletten het huis te 
verlaten of te betreden

Veiligheidsmodus - Huisdieren 
die binnen moeten blijven, 
kunnen toegang krijgen als ze 
ontsnappen

DualScanTM technologie - Stelt 
uitgangsrechten voor elk 
huisdier in en houdt specifieke 
huisdieren binnenshuis

Kan worden geïnstalleerd in 
deuren, ramen en muren

Indicatorlampje voor 
bijna lege batterijen

PRODUCTCODE:  DSCF001 
 DSCF001BR
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Het Dualscan microchip kattenluik bevat zowel aan de binnenkant als de 
buitenkant een microchiplezer. Met behulp van de Dualscan technologie kunnen 
de eigenaren voor elke kat uitgangsrechten instellen om specifieke katten 
binnenshuis te houden, waardoor het ideaal is voor gezinnen  
met meer dan één kat.

PRODUCTSPECIFICATIES

Luikopening

142 mm (B) x 120 mm (H)

Afmetingen opening

165 mm (B) x 171 mm (H)

Afmetingen buitenframe

210 mm (B) x 210 mm (H)

Tunnellengte

70 mm

Batterijen

4 x AA (niet inbegrepen)

IDEAAL VOOR GEZINNEN MET MEERDERE KATTEN

1

2

3

6
5

4

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

1

2

DualScan kattenluik

Buitenframe

3

4

2 x schroefdoppen

2 x 30 mm schroeven

5

6

 2 x 50 mm schroeven

 2 x 75 mm schroeven

21
0 

m
m

210 mm

12
0 

m
m

142 mm
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Ontworpen voor grote katten 
en kleine honden

Tijdsbeperkingsmodus - 
programmeert het luik om op 
specifieke tijden vergrendeld te zijn

Voorkomt dat vreemde dieren 
het huis binnendringen

Geschikt voor alle 
identificatiemicrochips 
wereldwijd en Sure Petcare RFID 
halsbandpenningen 

Levensduur van de batterijen 
- 12 maanden (4XC batterijen - 
niet inbegrepen)

Selectieve toegang - elk dier 
kan naar buiten

Bevat 1 RFID halsbandpenning 
(extra penningen zijn apart 
verkrijgbaar) 

Kan worden geïnstalleerd in 
deuren, ramen en muren

LCD-scherm met 
aanduiding wanneer de 
batterijen bijna leeg zijn

PRODUCTCODE:  SUR101 
 SUR101BR
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Het SureFlap microchip huisdierluik biedt gemak en controle voor de eigenaar.  
Met de tijdsbeperkingsmodus kan de eigenaar bepalen wanneer het huisdier  
naar buiten mag. 
De grotere afmeting van het luik is ideaal voor grotere kattenrassen 
en kleine honden. 

PRODUCTSPECIFICATIES

Luikopening

178 mm (B) x 170 mm (H)

Afmetingen opening 

207 mm (B) x 234 mm (H)

Afmetingen buitenframe 

262 mm (B) x 281 mm (H)

Tunnellengte 

70 mm

Batterijen  

4 x C (niet inbegrepen)

IDEAAL VOOR GROTE KATTEN EN KLEINE HONDEN

1

2

3

6
5

4

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

1

2

3

4

5

6

28
1 

m
m

262 mm

17
0 

m
m

178 mm

7

72 x schroefdoppen

2 x 30 mm schroevenKattenluik

Buiten frame 2 x 50 mm schroeven

2 x 75 mm schroeven

1 x halsbandpenning
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Montage-accessoires

Alle SureFlap huisdierluiken kunnen worden geïnstalleerd in 
deuren, glas of muren.

Montage in glas
Klanten moeten contact opnemen met een gekwalificeerde glaszetter 
om te helpen met de montage, aangezien er een ronde opening nodig is. 
Montageadapters zijn essentieel.

Montage in een deur
De eenvoudige tweedelige constructie maakt dat SureFlap producten 
snel en eenvoudig kunnen worden gemonteerd. Afhankelijk van het 
type deur kan een montageadapter nodig zijn. 

Montage in een muur
Om producten in een muur van elke diepte te monteren, zijn er 
tunnelverlengers beschikbaar. Een montageadapter kan nodig zijn voor 
het microchip kattenluik en DualScanTM microchip kattenluik.

Montage in een deur

Afmetingen deur opening  B x H (mm) 166 x 172 166 x 172

Montage in een raam/glas

Diameter opening in glas (mm) 210 - 260 294 - 320

Aanbevolen montageaccessoire 
 [wit of bruin (BR)]

Montageadapter 
GMA001 / GMA001BR

Montageadapter 
 GMA101 / GMA101BR

Montage in een muur

 Afmetingen muur opening  B x H (mm) 166 x 172 207 x 234

Aanbevolen montageaccessoires  
[wit of bruin (BR)]

Montageadapter 
GMA001 / GMA001BR

Tunnelverlenger 
 TUN001 / TUN001BR

Tunnelverlenger 
 TUN101 / TUN101BR

15

Er zijn twee accessoires voor elk product in het huisdierluik 
gamma. Aangezien het microchip kattenluik en het Dualscan 
microchip kattenluik dezelfde grootte hebben, kunnen deze 
accessoires voor beiden worden gebruikt. Inzicht hebben of uw 
klant accessoires nodig heeft en deze te leveren op het moment 
van aankoop, zal zijn koopervaring verbeteren. MONTAGEADAPTERTUNNELVERLENGER
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1. Werken de SureFlap microchip huisdierluiken met de bestaande microchip van mijn huisdier?
 Ja. SureFlap microchip huisdierluiken werken met alle gangbare microchip-types.

• 15-cijferige microchips (ook bekend als FDXB, standaard in Europa)
• 10-cijferige microchips* (ook bekend als FDXA, het meest gebruikt in de VS)
• 9-cijferige microchips (ook bekend als Avid Secure / Encrypted Chip)

  Om de werking met uw huisdier te garanderen, adviseren we om VOORAFGAAND aan de montage testen  
uit te voeren.

  (*Het SureFlap microchip kattenluik en het DualScan microchip kattenluik zijn niet compatibel met microchipcodes die 
beginnen 000 ..., 010 ..., 020 ...)

2. Hoe weten de SureFlap microchip huisdierluiken het microchipnummer van mijn huisdier?
  Wanneer SureFlap microchip huisdierluiken in de “Huisdier toevoegen” modus worden geplaatst, wordt de deur 

ontgrendeld. Het huisdierluik leest de microchip van het eerstvolgende dier dat zijn kop in de tunnel steekt en het 
unieke ID-nummer wordt permanent in het geheugen opgeslagen. Dat huisdier zal nu door de het huisdierluik 
worden herkend.

  Met het gebruik van de “Huisdier toevoegen” modus, hoeft u niet een onwillig huisdier te dwingen om door het luik 
te lopen. Laat het product gewoon in de “Huisdier toevoegen” modus staan, en het dier kan er doorheen lopen 
wanneer het dat zelf wil. In gezinnen met meerdere huisdieren moet dit proces voor elk huisdier worden herhaald. 

3. Kan een andere kat hetzelfde microchipnummer hebben en naar binnen komen? 
 Nee. Elke microchip heeft een uniek ID-nummer, zodat ongewenste dieren geen kans maken om het huisdierluik 
te openen.

4. Ik heb meer dan één huisdier. Kan het SureFlap microchip huisdierluik ze allemaal herkennen?
 Ja, SureFlap microchip huisdierluiken herkennen maximaal 32 verschillende huisdier identiteiten. 

5. Mijn huisdier is niet gechipt, kan hij gebruik maken van het SureFlap microchip huisdierluik?
   Ja, SureFlap producten kunnen ook worden gebruikt met een Sure Petcare RFID-penning (die aan een 

veiligheidshalsband moet worden aangebracht). Elke halsbandpenning heeft een uniek nummer zoals 
een microchip. Opmerking: Met het SureFlap microchip kattenluik of het Dualscan microchip kattenluik worden geen 
halsbandpenningen meegeleverd.

6. Hoe weet ik wanneer de batterijen vervangen moeten worden?
  Een LED op het product zal om de 4-5 seconden rood knipperen wanneer de batterijen vervangen moeten worden. 

De LED knippert gedurende enkele dagen/weken voordat de batterijen helemaal leeg raken en het luik stopt met 
werken.

Veelgestelde vragen
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7. Blijven de microchipnummers opgeslagen wanneer ik de batterijen vervang?
  Ja, zodra een microchipnummer van een huisdier is opgeslagen blijft het in het geheugen, zelfs als de batterijen 

worden verwijderd. 

8. Wat voor soort batterijen raadt u aan om met de SureFlap huisdierluiken te gebruiken?
   Het SureFlap microchip kattenluik en DualScanTM microchip kattenluik werken met 4 AA (1,5 V) batterijen. Het 

SureFlap microchip huisdierluik werkt met 4 C (1.5V) batterijen.
  We raden het gebruik van alkaline batterijen van goede kwaliteit aan voor een zo lang mogelijke levensduur. We 

raden het gebruik van oplaadbare batterijen af.

9. Mijn huisdier draagt een halsband met een metalen belletje/penning. Kan hij de SureFlap huisdierluiken 
gebruiken?

  Ja, huisdieren die een (al dan niet metalen) halsband dragen kunnen het SureFlap huisdierluik zonder problemen 
gebruiken.

10. We hebben een onzichtbare omheining voor de bescherming van ons huisdier. Zal dit interfereren met de 
werking van het SureFlap microchip huisdierluik en vice versa?

  We hebben een aantal klanten die gebruik maken van SureFlap microchip huisdierluiken in combinatie met een 
onzichtbare omheining en zij hebben geen problemen gemeld.

11. Hoe moet ik mijn SureFlap microchip huisdierluik schoonmaken?
  Een optische sensor aan de bovenkant van de tunnel net achter het luik, detecteert de aanwezigheid van een 

huisdier in de tunnel. Als de twee heldere lenzen verduisterd worden door vuil of haren, dan kan dit leiden tot een 
onbetrouwbare werking en/of een verkorte levensduur van de batterijen. Veeg deze lenzen om de paar maanden 
schoon met een vochtige doek en verwijder eventuele haren die aan de tochtstrip tegen de deur zouden vastzitten. 
De werking van de sensor berust op een reflectie van de basis van de tunnel, die ook redelijk schoon moet worden 
gehouden. Na het schoonmaken duurt het 10 seconden voordat uw SureFlap kattenluik weer is geinitaliseerd.

	 Opmerking:	Het	DualScan	microchip	kattenluik	heeft	sensoren	aan	beide	zijden	van	het	luik,	die	moeten	worden	schoongemaakt.

Veelgestelde vragen
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Gedetailleerde productinformatie

PRODUCTNAAM KLEUR PRODUCTCODE MRP
(€)

BREEDTE 
(CM)

HOOGTE 
(CM)

LENGTE 
(CM)

GEWICHT 
(KG) BARCODE (EAN) BREEDTE 

(CM)
HOOGTE 

(CM)
LENGTE 

(CM)
GEWICHT 

(KG) STUKS BARCODE (EAN)

Microchip Kattenluik
Wit SUR001

99,99 22.0 25.0 13.0 1.3
5060180390006

67.5 45.5 29.2 14.4 10
05060180390228

Bruin SUR001BR 5060180390112 05060180390259

DualScan™ Microchip  
Kattenluik

Wit DSCF001
124,99 23.0 25.0 18.0 1.64

5060180390389
56 48 29 11.2 6

05060180390464

Bruin DSCF001BR 5060180390396 05060180390471

Kattenluik Montageadapter
Wit GMA001

11,99 32.0 37.0 1.5 0.27
5060180390013

35 39 41 7.3 20
05060180390235

Bruin GMA001BR 5060180390129 05060180390266

Kattenluik Tunnelverlenger
Wit TUN001

8,99 20.0 26.0 6.0 0.12
5060180390174

66 55 40 7.9 40
05060180390242

Bruin TUN001BR 5060180390136 05060180390273

Microchip Huisdierluik
Wit SUR101

149,99 27.2 31.7 13.5 2.2
5060180390280

70 35 29 11.8 5
05060180390402

Bruin SUR101BR 5060180390297 05060180390433

Huisdierluik Montageadapter
Wit GMA101

19,99 40.0 45.5 1.4 0.48
5060180390303

42.5 31.5 49 10.8 20
05060180390419

Bruin GMA101BR 5060180390310 05060180390440

Huisdierluik Tunnelverlenger
Wit TUN101

9,99 23.0 32.0 6.3 0.18
5060180390327

60.5 36.5 27 2.6 10
05060180390426

Bruin TUN101BR 5060180390334 05060180390457

Sure Petcare RFID-penningen n.v.t. COL001 11,99 12.0 10.5 1.4 0.02 5060180390341 49 32 41 6 300 05060180390365

Demonstratiekit voor  
verkooppunt n.v.t. SKT001 n.v.t. 41.0 28.0 17.0 4.2 5060180390679 51 30 41 13.4 3 05060180390761

PRODUCTGEGEVENS ENKELVOUDIGE VOERBAKPRODUCTINFORMATIE INFORMATIE OP DE OMDOOS
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Hoe te bestellen

Klik op handel in de rechterbovenhoek van 
de pagina

(Ma-vr: van 8 tot 17 uur)

NL: 0800 020 6229
BE: 0800 392 35

via geselecteerde groothandels

surepetcare.com

NL: bestelling@surepetcare.nl
FR: bestelling@surepetcare.be

Klantenservice en garantie

Sure Petcare heeft een toegewijd klantenservice team. Als uw klant een vraag heeft over een Sure Petcare 
product, kunt u hem naar ons gratis telefoonnummer doorverwijzen.

Hulp bij het instellen en 
de installatie 

Gratis verzending  
van onderdelen

Probleemoplossing en 
probleemdiagnose

23

Ook verkrijgbaar bij  
  Sure Petcare:

Alle Sure Petcare producten worden geleverd met 
een uitgebreide garantie zonder gezeur. 

Neem contact op voor meer informatie

geef uw huisdier  

zijn eigen 

 huissleutel

Instelbare 

 tijdbeperkingsklok

Compatibel met 

 RFID-penningen

Scant bij het  

naar binnengaan

Scant bij het

naar buitengaan

Compatibel met alle  

gangbare microchips

Handmatige  

vergrendeling

Vereiste batterijen

Luikopening 

 B x H (mm) 

Deur/muur - afmeting 

 opening B x H (mm)

Glas - diameter  

opening (mm)

Met het SureFlap microchip huisdierluik 

kan uw huisdier veilig naar buiten en naar 

binnen, maar worden ongewenste dieren 

buiten de deur gehouden.

Geschikt voor katten en kleine honden. Het 

luikje gaat alleen open voor uw huisdier, 

want het herkent de identificatiemicrochip 

van uw huisdier alsof ze een eigen 

huissleutel bij zich heeft.

4 x AA 
(niet inbegrepen)

142 x 120

166 x 172

210 - 260

4 x AA 

(niet inbegrepen)

142 x 120

166 x 172

210 - 260

4 x C Cell 
(niet inbegrepen)

178 x 170

207 x 234

294 - 320

ook verkrijgbaar in het bruin

Vind het SureFlap-product dat het 

beste bij u en uw  

huisdier past

   Voor meer  
informatie, bezoek  
 surepetcare.com

         de nieuwe generatie  
 voerbakken voor huisdieren

Gratis telefoonnummer:  BE: 0800 395 26 
  NL: 020 7948569 (mobiel)
 NL: 0800 020 6197 (vaste lijn/mobiel)

Maandag-Donderdag (10.00-18.00) Vrijdag (09.00-17.00)
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Gratis demonstratiekit 
voor verkooppunt* 

Gratis promotiemateriaal, 
posters en folders voor 
uw winkel

*Afhankelijk van het overeengekomen accounttype
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Het is  
niet alleen  
maar een  
huisdierluik...

het is hun vrijheid  
en veiligheid.

Maandag-Donderdag (10.00-18.00)
Vrijdag (09.00-17.00)

Klantenservice:
 BE: 0800 395 26 
  NL: 020 7948569 (mobiel)
 NL: 0800 020 6197 (vaste lijn/mobiel)

SureFlap Ltd. trading as Sure Petcare
7 The Irwin Centre, Scotland Road,  
Dry Drayton, Cambridge, CB23 8AR

Bestel nu uw voorraad!
surepetcare.com NL: 0800 020 6229

BE: 0800 392 35
NL: bestelling@surepetcare.nl
FR: bestelling@surepetcare.be



de nieuwe generatie voerbakken

surepetcare.com
NL: 0800 020 6229
BE: 0800 392 35
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Wanneer de eigenaar van een huisdier een Sure Petcare product koopt, dan wordt dit  
al snel een essentieel onderdeel van de zorg voor zijn dier. Dit betekent dat we alleen met het 
beste genoegen nemen en de meest betrouwbare producten leveren. 

Of u nu een bestaande handelspartner bent of overweegt Sure Petcare producten voor de eerste 
keer in voorraad te nemen, we willen dat u erop vertrouwt dat we er ook zijn om uw klanten te 
ondersteunen.

Wij zijn een toegewijd team van mensen die in de hele wereld 
werkzaam zijn en zich inspannen om de beste producten te leveren, 
ondersteund door de beste service. 

We lossen problemen op met een geweldig design en 
slimme ideeën. 

Een woordje van Nick

Onze producten hebben prijzen van 
 de Europese huisdierenindustrie gewonnen 
voor hun design en innovatie. De microchip 
voerbak heeft de prestigieuze International 

Cat Care Cat Friendly Award  
[Internationale prijs voor katvriendelijkheid 

in katverzorging] gewonnen.

Ik wil dat onze producten 
er leuk uitzien, ze het beste 
in hun categorie zijn en dat 
de mensen die ze kopen ze 
waarderen.

Nick Hill – Oprichter van Sure Petcare

“

“
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Help uw klanten om het juiste product te kiezen

Inzicht in uw klant en 
de behoeften van zijn 
huisdieren, stelt u in staat 
om hem te helpen bij 
het kiezen van het beste 
SureFeed product voor bij 
hem thuis.  Hieronder staan 
een aantal vragen die u kunt 
gebruiken om het gesprek 
aan te gaan:

Hebben andere 
huisdieren of 

kinderen toegang 
tot het voedsel 

van het huisdier of 
stelen ze dit? 

Zijn er  
huisdieren op een 
bijzonder dieet? 

Overgewicht? 
Ondergewicht? 

Aantal 
huisdieren?

Wordt er  
voedsel verspild 
omdat het niet 
langer vers is  
en/of omdat 

er vliegen  
op zitten?

gezinnen met 
 meerdere huisdieren

katten en  
kleine honden

microchip of  
halsbandpenning  

gecontroleerd

4 x C batterijen 
(niet inbegrepen)

400 ml

enkelvoudige en 
 dubbele voerbak, mat, 

halsbandpenning

gezinnen met één 
enkel huisdier

katten en 
 kleine honden

bewegingsgeactiveerd 

4 x C batterijen 
(niet inbegrepen)

400 ml

enkelvoudige voerbak

Werkt op batterijen

Automatisch deksel

Houd het voedsel langer vers

Voorkomt dat huisdieren  
elkaars voedsel stelen

Houd de vliegen van het voedsel

Ideaal voor

Inhoud voerbak

Geschikte accessoires

Heeft u kleine kinderen  
die aan het voedsel  

kunnen komen?

Verspilt u diervoeding  
omdat het uitdroogt en 

 uw huisdier het niet  
meer zal eten?

Stelen uw huisdieren 
elkaars voedsel?

Heeft u huisdieren op 
een verschillend dieet?

Hoeveel 
 huisdieren 

 heeft u?

Productvergelijking

EEN
TWEE OF MEER

JA
JA

NEE

NEE

Wilt u de geur 
van diervoeding 

in uw huis 
verminderen?

JA

JA

START

Geschikt voor

Bepaal de behoeften van 
uw klant
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

6

Houdt de vliegen 
van de voeding Voorkomt geurtjes

PRODUCTCODE: SPBWT

Sensor

Deksel geleider

Deksel

Grijze SureFeed voerbak met 
 geïntegreerde flexibele afdicht-
ing om ervoor te zorgen dat het 
deksel het voedsel vers houdt

Sensor

Handmatig openen / sluiten met een knop - hiermee 
worden de sensoren uitgeschakeld om het deksel 
open te houden

Schakelaar - verschuiven om uit te zetten. Wanneer 
het product wordt uitgeschakeld sluit het deksel

Acculampje - dit lampje knippert rood wanneer de 
batterijen bijna leeg zijn

Training-toets - wordt gebruikt om een huisdier te 
leren hoe het de voerbak moet gebruiken

321
Het deksel van de voerbak blijft 

open terwijl het huisdier eet
Kort nadat het huisdier klaar 

 is met eten en is weggelopen,  
sluit het deksel automatisch de 

voerbak weer af

6 maanden levensduur van de 
batterijen (4XC batterijen - niet 
inbegrepen)

Een afsluitbare voerbak 
houdt voedsel langer vers en 
voorkomt dat het uitdroogt 

Geschikt voor zowel  
droge als natte voeding

Vermindert voedselafval  
en helpt om te besparen

Het bewegingsgeactiveerde deksel 
gaat open wanneer een huisdier de 

voerbak nadert

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

HOE WERKT HET?

Sensor
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Waarom de afsluitbare voerbak aanbevelen?

“

“
Mijn hond is een moeilijke eter en eet niet altijd wanneer 
ik hem natvoer geef. Vervolgens moet ik het soms later 
weggooien en vers geven. Dit kost me erg veel geld!

* Sure Petcare enquête bij 1400 katteneigenaars, juli 2015. ** gebaseerd op onafhanke-
lijke tests uitgevoerd op de 3 best verkochte kattenvoerproducten. Al het voedsel werd 
getest in dezelfde omstandigheden bij een constante temperatuur van 20ᵒC.

19%
droog kattenvoer 
 weg

33%
 nat kattenvoer weg

25%
 nat hondenvoer weg

16%
droog hondenvoer 
weg

Een huisdierbaasje gooit gemiddeld ... *

…  omdat het niet langer vers meer is en zijn huisdier het niet meer zal eten. 
 27% van de kattenbaasjes gooit meer dan 50% van het natvoer weg!

In niet minder dan 8 tot 12 uur kan diervoeding 
meer dan 20% van zijn vocht verliezen* 
waardoor het onaantrekkelijk wordt voor 
veel huisdieren.

Met een afsluitbare voerbak behoudt het 
voedsel 99,8% van het vocht, wat betekent dat 
in 12 uur tijd slechts 0,2% verloren gaat**. Het 
voedsel blijft langer vers en zonder vliegen, 
waardoor het smakelijker blijft voor het huisdier.

Open voerbak:  voedsel verliest 20% van zijn vocht

Afsluitbare voerbak: voedsel verliest 0,2% van zijn vocht

Naast het vocht vasthouden, houdt de afsluitbare 
voerbak ook het voedsel veel langer vers en 
smakelijk dan wanneer het in een open voerbak 
wordt achtergelaten!

Huisdierenbaasjes voeden vaak hun dieren 's 
ochtend en 's avonds, waardoor het voedsel 
telkens gedurende 8 tot 10 uur bloot ligt. De grafiek 
hiernaast laat zien hoe de afsluitbare voerbak in die 
tijd het voedsel vers en smakelijk houdt.

De peroxidewaarde is een veel gebruikte maatstaf 
voor de ranzigheid van voedsel en wordt gebruikt 
in de ISO-standaard testen. Deze grafiek toont 
de relatieve peroxidewaarden van nat voer dat 
gedurende 12 uur achtergelaten wordt in een 
SureFeed afsluitbare voerbak tegenover een 
normale, niet overdekte voerbak. Een opmerkbare 
ranzige smaak treedt op wanneer voedsel een 
peroxidewaarde van 20-40 mEq/kg olie* bereikt. 

*Pearsons Composition and Analysis of Foods (1991)
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Onbedekte voerbak

Afsluitbare voerbak

Onafhankelijke testen uitgevoerd met de 
best verkochte nat voer met brokjes kip 

0hr 2hr 4hr 6hr 8hr 10hr 12hr

Merkbaar ranzige smaak

De Microchip voerbak heeft 
ook een afsluitbaar deksel  
die het voedsel verser houdt!

Nikki, Baas van een Jack Russell Terrier
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

10

Een afsluitbare voerbak 
houdt voedsel verser en er 
kunnen geen vliegen bij

Ontworpen voor gezinnen 
met meerdere huisdieren om 
te voorkomen dat ze elkaars 
voedsel stelen

Zeer geschikt voor 
huisdieren op een 
gewichtsbeheersingsdieet

Geschikt voor zowel droge 
als natte voeding

Compatibel met alle 
identificatiemicrochips 
wereldwijd

Levensduur van de batterij 
- 6 maanden (4XC batterijen - 
niet inbegrepen)

Werkt met de Sure Petcare 
RFID-penning (één penning 
inbegrepen)

Zorgt ervoor dat het 
voorgeschreven voedsel door 
het juiste huisdier wordt 
gegeten

PRODUCTCODE: MPF001

Sensoren 

Microchiplezer 
Deksel

Schuifknop die het deksel opent/
sluit om de voerbak voor reiniging te 
kunnen verwijderen

Deksel open/dicht - biedt toegang tot de 
voerbak voor het bijvullen of schoonmaken

Gebruikt om het microchipnummer van 
het huisdier in de voerbak in te programmeren

Trainingsfunctie-toets - wordt gebruikt om een 
huisdier te leren de voerbak te gebruiken

Feeder mat -  
catches spilt food

WAT ZIT ER NOG MEER IN DE DOOS?
1

3

2

4

Grijze enkelvoudige voerbak
Grijze dubbele voerbak
Grijze mat
Sure Petcare RFID-penning

1

2

3

4

HOE WERKT HET?

321
De microchiplezer scant de microchip 
van het huisdier, het deksel gaat open 

en maakt het voedsel toegankelijk voor 
het herkende huisdier

Nadat het huisdier klaar is met eten 
en is weggelopen, sluit het deksel 

de afsluitbare voerbak weer af 
zodat geen enkel ander huisdier er 

aan kan komen

Sensoren herkennen wanneer  
een huisdier nadert
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*Sure Petcare kat voedingsverslag, maart 2014

Katten zijn van nature solitaire wezens, maar bijna 
de helft van de Britse katten leven in gezinnen met 
meerdere katten. Hoewel veel katten er in slagen 
om heel gelukkig samen te leven, kunnen er zich 
nog steeds spanningen voordoen, vooral wanneer 
een kat geen vrije toegang heeft tot essentiële 
bronnen zoals voedsel.  Na verloop van tijd kan de 
concurrentie voor voedsel bijdragen aan chronische 
stress, wat op zijn beurt kan leiden tot gedrags- en 
gezondheidsproblemen.

Uit een Sure Petcare enquête* blijkt dat de meerderheid 
van de katten in gezinnen met meerdere katten hun eigen 
voerbak hebben, maar uit dezelfde enquête bleek dat bij 
86% van deze katten hun voedsel opgegeten werd door 
andere huisdieren in het huis.  In gezinnen met één of meer 
katten, die met een hond samenleven, bevestigde bijna 40% 
van de baasjes dat de hond het voedsel van de kat opat.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat elke kat in een 
gezin met meerdere huisdieren, in staat is om de juiste 
hoeveelheid voedsel per dag te consumeren. Dit wordt 
zelfs nog kritischer wanneer een dier een gespecialiseerd 
dieet of een gewichtsbeheersingsprogramma volgt.  De 
SureFeed microchip voerbak laat de huisdierenbaasjes toe 
om de voeding binnen deze gezinnen te scheiden om zeker 
te zijn dat de juiste voeding door het juiste huisdier wordt 
verbruikt.  Naarmate elk dier in huis ontdekt dat het zijn 
eigen beveiligde voerbak heeft, vermindert de mate van 
stress en de confrontatie tussen huisdieren.

Waarom de microchip voerbak aanbevelen?

78%
heeft zijn eigen voerbak

48%
van de Britse katten 

leeft in gezinnen  
met meerdere  

katten

86%
 heeft voedsel gestolen 
door andere huisdieren

25%
volgt een dieet dat  
verschilt van de 
 andere huisdieren  
in het gezin

Multi-kat statistieken:

Klantengetuigenissen

Mijn kleine hond nam altijd graag tijd om zijn voedsel 
rustig op te eten, dat hij kon nemen wanneer hij wilde. 
Toen we een tweede hond kregen, werd de kleine 
hond zeer gestrest tijdens het eten. Hij voelde zich 
gedwongen om te eten en zijn voedsel te verdedigen 
tegen de andere hond, die zijn voedsel bij elke 
gelegenheid probeerde te stelen. Nu is de kleine hond 
rustiger en niet gestrest over zijn eten. Hij weet dat het 
veilig voor hem wordt bewaard. Als dierenarts sta ik achter het idee van deze voerbakken, 

maar ik ben altijd een beetje terughoudend om gadgets 
te adviseren als ik ze niet persoonlijk heb geprobeerd. Na 
het aankopen van twee SureFeed microchip voerbakken 

voor onze katten, kan ik ze zeker aanbevelen. De startfase 
is wat omslachtiger dan met normale voerbakken, 

maar ze zijn van onschatbare waarde in termen van 
tevredenheid van het huisdier! Het heeft onze vierpotige 
gezinsleden gelukkiger gemaakt, doordat ze niet hoeven 

te concurreren om voedsel. Zelfs onze zeer voorzichtige 
volwassen kat heeft vlot geleerd om de voerbak te 

gebruiken. Daarvan ben ik onder de indruk.  
De trainingfunctie is van onschatbare waarde.

 

De familie Milmine gebruikt SureFeed microchip 
voerbakken voor hun twee katten, Booey en Vinnie. 

Booey lijdt aan chronische nierziekte en hyperthyroïdie. Dit 
betekent dat hij voorgeschreven voeding krijgt die heel anders is 

dan het eten van Vinnie. 

Onlangs kwam Buddy, een levendige Duitse Herder, de  
familie verrijken en hij begon tot het grote ongenoegen  

van Booey, zijn voedsel op te eten. De familie  
gebruikte 4 tot 5 zakjes voedsel per dag, zoals  
Peter, het baasje van Booey, ons uitlegt: “Ik  
wist dat ik geen £4-5 per dag kon blijven  
uitgeven voor de speciaal voorgeschreven  
voeding en bij het zoeken van oplossingen 

 heb ik besloten om SureFeed te proberen. 
 Booey ontdekte bijna onmiddellijk hoe  

het werkte en sindsdien is het probleem  
met Buddy die het eten van de kat  

afneemt van de baan.”

“

“
De SureFeed microchip  

voerbak is een geschenk uit de 
hemel voor ons gezin geweest. 
Booey kan nu op elk moment 

van de dag eten en ik heb 
gemerkt dat hij veel rustiger  

en gelukkiger is. Zijn conditie  
en gewicht zijn ook 

 beide verbeterd. ”

“

““

“Emma Howson, Dierenarts en eigenaar 
van twee katten, Lincoln, VK 

Klantenprofiel:  
De Milmine familie

Ludmila, Baasje van twee honden, Texas, VS
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Accessoires

Klanten kunnen elke 
microchip voerbak of 
afsluitbare voerbak 
personaliseren met een 
kleurrijk scala aan accessoires.

Voerbakken en matten zijn verkrijgbaar in grijs, groen, roze en blauw.

VOERBAKKEN

RFID-PENNING

Bij de microchip voerbak kunnen de flexibele matten  
gemakkelijk worden verwijderd en schoongemaakt.

Voor huisdieren zonder een identificatiemicrochip is een 
halsbandpenning in de doos van de microchip voerbak 
inbegrepen (voor de afsluitbare voerbak is geen penning nodig).

MATTEN

Voerbakken voor één enkele portie en met afgesplitste gedeelten 
zijn geschikt voor natte en droge voeding.

Beide voerbakken kunnen ruwweg twee standaard  
zakjes nat voer bevatten die in beide producten  
kan worden gebruikt.

*Ook verkocht als afzonderlijke items

NIEUWE MAT- EN VOERBAKSETS ZIJN NU OOK BESCHIKBAAR VOOR DE MICROCHIP VOERBAK

14
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1. Hoeveel voedsel kan erin? 
Beide producten hebben een 
voerbak van dezelfde inhoud. 

  De enkelvoudige voerbak heeft 
een inhoud va 400 ml, die 
voldoende is voor twee standaard 
voedingszakjes.

   De dubbele voerbak heeft twee 
compartimenten met elk een 
inhoud van 170 ml, dat betekent 
1 x 85 g voedselzakje voor elk 
compartiment. 

2. Zijn de voerbakken 
vaatwasmachinebestendig?

  De voerbak, mat en het 
deksel kunnen alleen met de 
hand worden gewassen. De 
hoofdbehuizing van de voerbak 
moet worden schoongemaakt 
met een vochtige doek en kan 
nooit worden ondergedompeld in 
water.

3. Werken SureFeed producten op 
batterijen of netvoeding?

  Beide producten werken op 
batterijen en vereisen 4 C 
batterijen, die niet met het 
product worden meegeleverd.

4. Hoe lang gaan de batterijen mee?
  Batterijlevensduur is gemiddeld 6 

maanden bij normaal gebruik.

5. Hoe weet ik wanneer de batterijen 
vervangen moeten worden?

  Een LED op het product knippert 
rood om de 4-5 seconden 
wanneer de batterijen vervangen 
moeten worden. De LED knippert 
gedurende enkele dagen/weken 
voordat de batterijen helemaal 
leeg raken en het deksel stopt 
met werken. Voor een optimaal 
gebruik raden wij u echter aan 
om de batterijen te vervangen 
zodra de indicator knippert.

6.  Wat voor soort batterijen raadt 
u aan om met de SureFeed 
producten te gebruiken?

  De producten werken met 4 C (1,5 
V) batterijen.

  We raden het gebruik van alkaline 
batterijen van goede kwaliteit 
aan voor een zo lang mogelijke 
levensduur. We raden het gebruik 
van oplaadbare batterijen of 
batterijen met laag vermogen af.

7.  Kunnen SureFeed producten 
buitenshuis worden gebruikt?

  Nee, we raden het gebruik 
buitenshuis van zowel de 
SureFeed microchip voerbak als 
de afsluitbare voerbak niet aan.

8. Zijn SureFeed producten 
beschikbaar in verschillende 
kleuren?

   De SureFeed microchip voerbak 
en afsluitbare voerbak zijn beide 
alleen in het wit beschikbaar. Elk 
product wordt geleverd met de 
bijbehorende accessoires in het 
grijs. U kunt ze personaliseren 
en een vleugje kleur toevoegen 
met extra voerbakken en matten 
die verkrijgbaar zijn in de kleuren 
grijs, groen, roze en blauw.

9.  Hebben de SureFeed producten 
een timer?

  Nee, de producten hebben 
geen timer. Zij zullen open gaan 
telkens als uw huisdier nadert.

10. Wat voor soort voedsel kan in de 
voerbak worden gebruikt?

   De producten kunnen worden 
gebruikt met nat of droog 
voedsel.

11. Wat voor soort huisdieren kunnen 
SureFeed producten gebruiken? 

  SureFeed producten zijn 
ontworpen voor gebruik door 
katten, maar kunnen ook 
worden gebruikt door kleine 
en middelgrote honden, 
huiskonijnen en zelfs fretten!

Veelgestelde algemene vragen

16
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Veel gestelde vragen over  
de afsluitbare voerbak

Veelgestelde vragen over 
de microchip voerbak

1. Sluit het deksel vanzelf wanneer 
mijn huisdier van de voerbak 
wegloopt?

  Ja. Het deksel sluit vanzelf af 
wanneer uw huisdier wegloopt, 
zodat het voedsel bedekt blijft 
wanneer het niet wordt gebruikt. 
(Opgelet - de afsluitbare voerbak 
is niet selectief en gaat open 
voor elk huisdier of persoon dat 
nadert)

2. Heeft de afsluitbare voerbak een 
garantie? 

    J a, de afsluitbare voerbak heeft 
een garantie van twee jaar.

3. Wordt de afsluitbare voerbak 
door middel van een microchip 
of halsbandpenning bediend?

  Nee, de afsluitbare voerbak is 
bewegingsgeactiveerd en gaat 
vanzelf open voor elk dier dat 
nadert.

?? ?
1. Sluit de SureFeed microchip 

voerbak wanneer het 
geregistreerde huisdier 
wegloopt?

  Ja. Het deksel van de voerbak 
wordt automatisch gesloten 
wanneer het huisdier wegloopt 
en voorkomt dat andere dieren 
bij zijn voedsel kunnen komen.

2. Mijn huisdier is niet gechipt, 
kan het gebruik maken van de 
SureFeed microchip voerbak?

  Ja, SureFeed producten 
kunnen ook worden gebruikt 
met een Sure Petcare 
RFID-penning (die aan een 
veiligheidshalsband voor katten 
moet worden aangebracht).  
Elke halsbandpenning heeft 
een uniek nummer, zoals een 
microchip. Met het product 
wordt één halsbandpenning 
meegeleverd.

3. Hoe weet de SureFeed 
microchip voerbak het 
microchipnummer van een 
huisdier?

  Druk op de 'huisdier toevoegen' 
knop aan de achterkant van 
de voerbak. De volgende keer 

dat een huisdier uit de voerbak 
komt eten, wordt zijn microchip 
lezen en in het geheugen 
opgeslagen. Het huisdier zal 
nu door de voerbak worden 
herkend wanneer het nadert.

  Herhaal dit proces voor 
meerdere huisdieren.

  (Opmerking: het is mogelijk 
om het geheugen te wissen om 
indien nodig een huisdier te 
verwijderen. Deze procedure 
zal alle huisdieren uit het 
geheugen verwijderen.)

4. Ik heb meer dan één huisdier. 
Kunnen ze allemaal de 
SureFeed microchip voerbak 
gebruiken?

  Ja, de voerbak herkent 
maximaal 32 verschillende 
huisdieren. Het delen van 
voerbakken kan echter stressvol 
zijn voor sommige huisdieren. 

5. Blijven de microchipnummers 
opgeslagen wanneer ik de 
batterijen vervang?

  Ja, zodra een 
microchipnummer van een 
huisdier is opgeslagen blijft het 

in het geheugen, zelfs als de 
batterijen worden verwijderd.

6. Heeft de microchip voerbak een 
garantie? 

  Ja, de microchip voerbak heeft 
een garantie van twee jaar.



20 21

PRODUCTNAAM KLEUR PRODUCTCODE MRP
(€)

BREEDTE 
(CM)

HOOGTE 
(CM)

LENGTE 
(CM)

GEWICHT 
(KG) BARCODE (EAN) BREEDTE 

(CM)
HOOGTE 

(CM)
LENGTE 

(CM)
GEWICHT 

(KG) STUKS BARCODE (EAN)

Afsluitbare voerbak Wit SPBWT 69.99 27 25 10.7 1.15 5060180391928 29 28.5 56 5.83 5 05060180391966

Microchip voerbak Wit MPF001 124.99 35 27 26 2.2 5060180391324 55 55 37 10 4 05060180391331

SureFeed bakje (enkel)

Grijs BOWLGRY

8.99 21.5 19.5 3.8 0.1

5060180391362

47 44.5 42.5 4.1 40

05060180391515
Roze BOWLPK 5060180391379 05060180391522
Blauw BOWLBL 5060180391348 05060180391492
Groen BOWLGRN 5060180391355 05060180391508

ACCESSORIES ENKEL VOOR DE MICROCHIP VOERBAK

SureFeed bakje (gedeeld)

Grijs SBOWLGRY

8.99 21.5 19.5 3.8 0.1

5060180391409

47 44.5 42.5 4.1 40

05060180391553

Roze SBOWLPK 5060180391416 05060180391560

Blauw SBOWLBL 5060180391386 05060180391539
Groen SBOWLGRN 5060180391393 05060180391546

SureFeed voerbak matten

Grijs MATGRY

6.99 24.7 19.5 0.37 0.098

5060180391447

53.5 23 28 9.76 100

05060180391591
Roze MATPK 5060180391454 05060180391607
Blauw MATBL 5060180391423 05060180391577
Groen MATGRN 5060180391430 05060180391584

Mat en bakjes set -  
bevat: 1 x SureFeed mat 
1 x SureFeed bakje (enkel) en 
1 xSureFeed bakje (gedeeld)

Grijs MBSGY

19.99 22.4 32.7 4.2 0.26

5060180391959

23 26 34 1.73 5

05060180392093
Roze MBSPK 5060180391935 05060180392062
Blauw MBSBU 5060180391942 05060180392086
Groen MBSGN 5060180391867 05060180392079

RFID-penningen Grijs COL001 11.99 12 10.5 1.4 0.02 5060180390341 49 32 41 6 300 05060180390565

Gedetailleerde productinformatie

PRODUCTGEGEVENS ENKELVOUDIGE VOERBAKPRODUCTINFORMATIE INFORMATIE OP DE OMDOOS
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Hoe te bestellen

Gratis promotiemateriaal, 
posters en folders 

surepetcare.com

Houdt het voer van 

uw huisdier veel 

langer vers

De hele dag vers voer 

Katten houden van voer dat een natuurlijk 

gevangen prooidier nabootst. Of het moet  

vochtig zijn zoals vlees, of droog en knapperig 

zoals insecten.

Nat voer is een essentiele bron van water voor veel 

katten en vaak eten ze graag kleine maaltijden 

gedurende de dag. 

Een afdichtring op het voerschaaltje zorgt ervoor 

dat het voer 99,8% van het vocht langer vasthoudt. 

Het schaaltje heeft een inhoud van 400ml. Dit is 

voldoende voor twee zakjes nat kattenvoer.

Bescherm uw woning 

De afgesloten voerbak voorkomt ongewenste 

geurtjes en vliegen kunnen er niet bij.

Hoe werkt het?

De afgesloten voerbak is ideaal voor 

huisdieren met één dier. Het bewegings 

geactiveerde deksel opent wanneer een 

huisdier nadert en sluit wanneer deze 

klaar is met eten en wegloopt.

Bij meerdere katten raden wij de 

microchip voerbak aan. Deze heeft 

dezelfde voordelen als de afsluitbare 

voerbak, maar is per dier instelbaar.

surepetcare.com

In slechts 12 uur kan 

nat voer tot wel 20% 

vocht verliezen, hierdoor 

vinden veel huisdieren 

het niet meer lekker. 

Nu is er een manier 

om het voer van je 

huisdieren langer vers 
te houden.

Ook ideaal 
voor 

kieskeurige
 hondjes!

Verkooppuntkits 
 voor demonstraties  

in de winkel

Voorkomt dat  
huisdieren elkaars 

voer niet stelen

Als je meerdere 
huisdieren hebt, zijn 
er altijd dieren die te 
veel, te weinig of het 

verkeerde voer krijgen.

Stopt gulzige huisdieren Een voerbak delen kan een stressvolle ervaring zijn voor huisdieren. De microchip voerbak stopt het stelen van voer door dominante huisdieren. Het helpt gulzige dieren gewicht te laten verliezen en timide dieren gewicht te winnen. 

Een gezonde en evenwichtige voeding Naarmate katten ouder worden verandert de samenstelling van hun dieet. Ook is het belangrijk dat een kat op een voorgeschreven dieet ook alleen dat voer krijgt. De microchip voerbak lost deze problemen eenvoudig  voor je op.

Met een inhoud van 400 ml, is het schaaltje groot genoeg voor twee zakjes nat voer.

Eindelijk een manier 
om huisdieren gescheiden te voeren.

Hoe werkt het?
De microchip- gestuurde voerbak reageert op de microchip van uw huisdier. De voerbak gaat pas open nadat het de chip herkent en sluit wanneer het dier wegloopt.

surepetcare.com

Klantenservice en garantie

Alle Sure Petcare producten worden geleverd 
met een uitgebreide garantie zonder gezeur. 

Sure Petcare heeft een toegewijd klantenservice team. Als uw klant een vraag heeft over een Sure Petcare 
product, kunt u hem naar ons gratis telefoonnummer doorverwijzen.

Hulp bij het instellen 
en de installatie 

Gratis verzending 
van onderdelen 

Probleemoplossing 
en probleemdiagnose
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Ook verkrijgbaar bij Sure Petcare:

 Voor meer  
informatie, bezoek 
surepetcare.com

Klik op handel in de rechterbovenhoek van 
de pagina

NL: bestelling@surepetcare.nl
FR: bestelling@surepetcare.be

(Ma-vr: van 8 tot 17 uur)

NL: 0800 020 6229
BE: 0800 392 35

via geselecteerde groothandels
Neem contact op voor meer informatie

Gratis telefoonnummer:  BE: 0800 395 26 
  NL: 020 7948569 (mobiel)
 NL: 0800 020 6197 (vaste lijn/mobiel) 

Maandag-Donderdag (10.00-18.00) Vrijdag (09.00-17.00)

huisdierluiken
microchip 
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Maandag-Donderdag (10.00-18.00)
Vrijdag (09.00-17.00)

Klantenservice:
 BE: 0800 395 26 
  NL: 020 7948569 (mobiel)
 NL: 0800 020 6197 (vaste lijn/mobiel)

Bestel nu uw voorraad!
surepetcare.com NL: 0800 020 6229

BE: 0800 392 35
NL: bestelling@surepetcare.nl
FR: bestelling@surepetcare.be

SureFlap Ltd. trading as Sure Petcare
7 The Irwin Centre, Scotland Road,  
Dry Drayton, Cambridge, CB23 8AR


