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Nya priser på foderdjur.

Jaaa, jag vet att det finns gott om folk som
tycker att vintern är en härlig tid, men jag
är Inte en av dem.
I min värld så går temperaturen aldrig under
25 grader, man kan vara ute utan tjocka
kläder och dörren till voljären står öppen så
att leguanerna kan gå ut och lapa lite sol.
Idag fick jag istället hugga upp vaken i min
trädgårdsdamm och efter att ha gjort detta
fyra ggr/dag denna veckan, så har jag nu
isolerat vaken med EUR-pallar, frigolit och
stora mattor.
Dammen ser nu ut som ett vinterlandskap,
med en liten konstig stuga i ena änden;-)
TUR ATT MAN HAR ETT RUM MED TROPISK
VÄRME OCH TREVLIGA TROPISKA DJUR!
SOMMAR HELA ÅRET:-)

Vid nyår införde vi ny prissättning på våra foderdjur.
Enstaka insekter har fått ett lite högre pris, men i gengäld har vi
nu rabatter om man köper lite mer.
Priserna är som följer:
Syrsor
Zophobas
Mjölmask
Kackerlackor

2:-/st
2:-/st
40:-/50gr
2:-/st små

150:-/100st
130:-/hg (minst 100 zophobas)
70:-/hg
3:-/st stora

På möss och råttor är det ingen prishöjning, men vissa rabatter
finns nu:
Möss:
Pinkis
Fuzzi
Popcorn
Vuxna
Råttor:
30-50gr
51-100gr
101-150gr
151-200gr
201->

10:/st
12:-/st
15:-/st
20:-/st

90:-/10st
108:-/10st
135:-/10st
180:-/10st

25:-/st
34:-/st
49:-/st
59:-/st
250:-/kg

225:-/10st
300:-/10st
220:-/5st
265:-/5st

200:-/25st

Vi reserverar oss naturligtvis för slutförsäljning, men normalt sett
har vi alla dessa varianter av foderdjur i lager.

Med vänlig hälsning/
Stefan Sandinge

Boa constrictor constrictor, Guyana Redtail Boa
Nu är våra Redtails klara till försäljning!
En äkta Redtail är det finaste man kan ha när det gäller Kungsboa, enligt min mening
I år var det första gången som min mor fick ungar av sitt fyraåriga
avelspar och det blev fyra honor och två hanar.
Dessa juveler finns nu i butiken.
Priset är 2500:-/st. 10% rabatt vid köp av två st.
Ormarna levereras med uppfödarbevis och historik på föräldrarna.
Kom och titta!

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,

