
KATALOG
PRODUKTÓW

OFERTA

WYROBY DLA
SZYNSZYLI 

Zabezpieczenie antykorozyjne:
malowanie proszkowe, kolor zielony.
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ŻYWE SZYNSZYLE HODOWLANE

Odpowiednio wyselekcjonowane szynszyle hodowlane to pierw-
szy i jednocześnie najważniejszy czynnik decydujący o powodze-
niu prowadzonej hodowli. 
Oferujemy szynszyle odmiany standard przeznaczone do dalsze-
go rozmnażania. Posiadając bazę kilku tysięcy sznszyli jesteśmy w 
stanie wybierać najlepsze egzemplarze do prowadzenia dalszej 
hodowli dbając o prowadzenie cech nadających jak najwyższą 
wartość uzyskiwanym skórom.
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GRANULAT
PEŁNOPORCJOWY

IBEKA PANTO

Granulat niemieckiej produkcji w 
workach 25 kg, wysokiej jakości, sto-
sowany od kilku lat w naszej hodow-
li. Jego podstawową zaletą jest od-
powiedni stopień wysuszenia, jakie-
go nie posiada żadna z dostępnych 
na polskim rynku pasz.



KLATKI W  REGAŁACH W SYSTEMIE 
HODOWLI ŚCIÓŁKOWEJ

W hodowli fermowej szyszyli stosowane są najczęściej zespoły klatek połączo-
ne w regały. Zapewnia to maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni w 
pomieszczeniu oraz ułatwia ich codzienną obsługę. Pojedyncze stanowisko ma 
wymiary 50x40x35 cm - są to wymiary zgodne z obecnymi przepisami krajo-
wymi i unijnymi. W załeżności od potrzeb wykonujemy regały jednostronne lub 
dwustronne.
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KLATKA TRANSPORTOWA
Do przewożenia szyszyli zalecamy metalowe klatki transportowe. 
Są one trwałe, wytrzymałe, zwierzęta łatwo jest wpuścić i później 
złapać, a po transporcie klatkę umyć i składować.

KLATKI W REGAŁACH W SYSTEMIE 
HODOWLI NA FOLII

Choć preferujemy i zachęcamy do stosowania systemu hodowli na ściółce, to oczywi-
ściw wykonujemy też na zamówienie klatki w systemie foliowym. Główna różnica 
między tymi systemami to blachy na folię zamiast tac oraz w standardzie 4 poziomy 
klatek zamiast 5 z systemu sciółkowego. 
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AKCESORIA DO SAMODZIELNEJ
PRODUKCJI KLATEK

Specjalnie dla hodowców chcących samodzielnie wykonać klatki 
oferujemy wysokiej jakości siatkę Cavacorta, profesjonalny pistolet 
pneumatyczny do łączenia klatek wraz wysokiej jakości zszywkami.
Na kolejnych stronach znajdują się elementy wyposażenia klatek 
dla szynszyli, które w większości przypadków nieopłacalnie jest wy-
konywać samemu (potrzebne są bardziej specjalistyczne narzędzia 
i maszyny, aby uzyskać akcesoria bezpieczne dla zwierząt).
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SIATKA CAVATORTA
Tradycyjna włoska siatka bardzo dobrej jakości, 
dwa razy cynkowana. Ogromna różnica w jakości 
w porównaniu z siatkami innych producentów.

ZSZYWACZ
PNEUMATYCZNY

Zszywacz pneumatyczny do 
łączenia dwóch kawałków 
siatki poprzez owinięcie zszyw-
ką. Najlepszy sposób na szyb-
kie łączenie wiekszych ilości 
klatek.

ZSZYWKI
Zszywki do zszywacza pnau-
matycznego, choć nadają się 
również do zszywaczy ręcz-
nych. . Sprawdzone, wytrzyma-
łe. Sprzedawane w pudełkach 
po 18000 szt.

ZAMKNIĘCIA 
DO KLATKI

Specjalne zamknięcia do 
klatki.

TABLICZKA
Tabliczka na klatkową kartkę 
informacyjną.

PRZELOT DLA
SAMCA

2 rodzaje przelotów do kory-
tarzy dla samca.



TACA NAWOZOWA STANDARDOWA
I Z UCHWYTEM WYWIJANYM

Tace nawozowe są stosowane w systemie hodowli na ściółce. 
Produkowane są w standardowym wymiarze 49,5x39,5x3 cm lub 
innych na życzenie. Wersja podstawowa nie posiada uchwytu do 
łatwiejszego wyjmowania tacy.
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KARMIDEŁKA UCHYLNE
Karmidło samozasypowe dla szynszyli w różnych wersjach w za-
leżności od wymagań hodowców. Wersja najpowszechniejsza z 
okrągłym otworem, jej modyfikacja z dnem perforowanym do 
odpylania, wersja otwarta z otworem prostokątnym oraz jej mo-
dyfikacja z odpylaniem paszy. Do ich montażu służy sprężynka 
montowana z boku.
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KĄPIELISKA OBROTOWE

Kąpielisko obrotowe to jeden z ważniejszych elementów wyposa-
żenia klatki dla szynszyli. Tego typu kąpielisko zapewnia czystość 
futra.
Jako producent i zarazem hodowca firma CHI-KA zapewnia 
wysoką jakość produkowanego wyposażenia, w pełni dopraco-
wanego, przy najniższej cenie na polskim rynku.
W stałej ofercie posiadamy 3 typy kąpielisk obrotowych różnią-
cych się długością: 38 cm, 32 cm i 25 cm. Jesteśmy też w stanie 
produkować je w innych długościach.
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RĄCZKA DO 
KĄPIELISKA

Rączka do łatwiejszego 
otwierania/zamykania 
zestawu kąpielisk obro-
towych, gdy umożliwia 
się szynszylom kąpiel w 
piasku.

PIASEK
SEPIOLITA

Piasek kąpielowy Sepio-
lita w workach 20 kg od-
powiedni do zasypywa-
nia kąpielisk dla szynszy-
li. Pozwala uzyskać wy-
sokiej jakości futro.
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SUPOREX

Kostka do ścierania zębów

KRYZA
DLA SAMIC

Plastikowa, rozmiar standar-
dowy

POIDŁO
KROPELKOWE

W całości metalowe, uszczel-
niane, nie przecieka.

WĄŻ
DO WODY

Długość 100mb, nieprzezro-
czysty.

KSZTAŁTKA
TRÓJNIK

Trójnik do łaczenia węża.

KSZTAŁTKA
KOLANKO

Kolanko do łaczenia węża.

OSTRZE
DO SKALPELA

Wymienne ostrze do skalpe-
la.

DESKA DO SU-
SZENIA SKÓR

Deska z płyty pilśniowej.

KILER
DO UBOJU

Urządzenie do ogłuszania i 
uśmiercania szynszyli.

DESKA DO
SKÓROWANIA

Dostosowana do skórowania 
szynszyli.

PRĘT DO
SKÓROWANIA

Niezbędny do procesu skóro-
wania szynszyli.

SKALPEL

Do skórowania.



ADRES FIRMY:
CHI-KA ANNA I GRZEGORZ KARP SP.J.
ŁAZÓW 131A
37-418 KRZESZÓW

BIURO HANDLOWE:

50º 21'21" N
22º 25'40" E

office@chinchilla.pl

tel. +48 15 816 61 10
kom. +48 606 613241  

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU!

www.chinchilla.pl


