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Nu växer vi!

Skäggagam
(Pogona vitticeps)

Onsdagen den 27/6 blev våra utökade tillstånd klara, vilket innebär möjlighet till fler
terrarier men också att det nu går att köpa
burfåglar via Tropiska Rum.
Nu kommer det ändå inte att finnas en massa fåglar i butiken, utan där kommer du
även framöver att kunna se våra kära reptilvänner, men att kunna sälja fåglar på beställning ger ytterligare möjligheter för Tropiska Rum, nu och framför allt i framtiden.
På repilsidan så kommer inom kort antalet
djur att öka, när de listade arterna gör entré. Mer om detta senare. SPÄNNANDE!
Med vänlig hälsning/
Stefan Sandinge

En trevlig kompis

Skäggagamen är en av de
allra trevligaste ödlorna, både
för nybörjare och mer erfarna
reptilägare, både på grund av
sitt trevliga temperament,
men också för att den har en
lämplig storlek (ca 50cm med
svans).
Skäggagamen är uppmärksam och aktiv, vilket gör att den är trevlig både
i och utanför terrariet. ´T.ex. så uppskattas en stund ute i solen, på sommaren, väldigt mycket.
Skäggagamen är insektsätare, som liten, men äter mer grönt ju äldre den
blir. Detta gör att den är enkel att mata, eftersom den inte behöver animaliskt varje dag. Dessutom tycker den oftast att det går bra med frystorkade
syrsor, som man kan lägga uppe på grönsakerna, men naturligtvis mår den
bra av att få jaga lite levande så ofta den får chansen.
Mer info om Skäggagamen hittar du i skötselrådet på vår hemsida.

Inte på silverfat, men...

Större sortiment av Krokar och Pincetter.
Att kunna mata och hantera djuren på ett bra och säkert sätt ar viktigt, oavsett om man
har en Skäggagam eller en Giftorm.
Med våra Krokar kan du smidigt hantera dina ormar, oavsett om de är giftiga eller ej.
Vi har nu allt från små teleskopkrokar upp till krokar på ca en meter (den längsta fick
inte plats på bilden;-)).
Även sortimentet av Pincetter har utökats.
Storlekarna varierar nu från 20 - 60cm.
En pincett är det perfekta verktyget, bl.a. för att mata djuren med. Inte ens den snällaste
Skäggagam bör matas med fingrarna. Det är alldeles för lätt att ödlan får för sig att
fingrar är liktydigt med mat, vilket kan göra att den biter dig av misstag. Det är bättre
att ödlan förstår att det blir mat när den ser pincetten.

ERBJUDANDE!
Skriv ut, och ta med dig nyhetsbrevet
nästa gång du besöker Tropiska Rum,
så får du 20% rabatt på Krokar & Pincetter.
(Gäller en gång per kund, t.o.m. 2012-07-31)

Priserna varierar men tack vare vår nya leverantör har vi nu Krokar och Pincetter i alla
prisklasser, så jag är säker på att du hittar något som passar dig.
Dessutom lämnar vi 20% rabatt under juli månad (se erbjudandet till vänster).
På bilden visas endast de nya modellerna. Erbjudandet gäller naturligtvis även de krokar och pincetter som finns i sortimentet sedan tidigare.

Välkommen in i butiken!
Butik:
Lertäktsvägen 1
312 40 Genevad

Öppet:
Lördag 12.00-17.00
Söndag 12.00-17.00

Kontakt:
Tel:
073-704 31 27
E-post: info@tropiskarum.se
Webb: www.tropiskarum.se

Om du vill avsluta prenumerationen av nyhetsbrevet, från Tropiska Rum Zoologiska,
skickar du ett mail till unsubscribe@tropiskarum.se,

