
                Prijslijst Terrarium / Gerbilarium 

                                     Terrarium met afneembaar deksel! 

• Schuifruitjes op 25 cm hoogte! 

• Profieltjes voor de schuifruiten beschermd tegen het knagen! 

• Volledig afneembaar deksel ( geperforeerd stalen plaat  ) voor optimale reiniging en 

ventilatie! 

• Schuifruitjes zeer gemakkelijk uitneembaar. 

• Inclusief 2 plateaus van 40x30x2 cm en 20x20x2 cm op een mooie hoogte. 
Bij de 100x40x50, 80x40x50 en de 75x40x50 komt er een groot plateau van 40x30x2 over de gehele diepte van 

het Gerbilarium/ knaagdieren Terrarium. Bij de 65x40x50 een plateau van 40x22x2 en de 60x40x50 een plateau 

van 40x20x2 over de gehele diepte. Bij alle Gerbilarium/ knaagdieren Terrarium  maten in de rechter bovenhoek 

een plateau van 20x20x2 cm. 

 

 

Knaagdieren Terrarium met schuifruit, met plateaus & met deksel,  40 hoog 

type 

 

• Schuifruitjes op 20 cm hoogte! 

• Profieltjes voor de schuifruiten beschermd tegen het knagen! 

• Volledig afneembaar deksel ( geperforeerd stalen plaat  ) voor optimale reiniging en 

ventilatie! 

• Schuifruitjes zeer gemakkelijk uitneembaar. 

Formaat Levertijd  Prijs 

100x40x50 Op voorraad € 159.95 

80x40x50 Op voorraad € 135.95 

75x40x50 Op voorraad € 119.95 

65x40x50 Op voorraad € 115.95 

60x40x40 Op voorraad € 99.95 



Inclusief 2 plateaus van 40x30x2 cm en 20x20x2 cm op een mooie hoogte. 
Bij de 100x40x50, 80x40x50 en de 75x40x50 komt er een groot plateau van 40x30x2 over de gehele diepte van het 

Gerbilarium/ knaagdieren Terrarium. Bij de 65x40x50 een plateau van 40x22x2 en de 60x40x50 een plateau van 40x20x2 

over de gehele diepte. Bij alle Gerbilarium / knaagdieren Terrarium maten in de rechter bovenhoek een plateau van 

20x20x2 cm. 

 

Formaat Levertijd Prijs 

100x40x40 5 tot 10 werkdagen € 159.95 
80x40x40 5 tot 10 werkdagen € 134.95 

75x40x40 5 tot 10 werkdagen € 119.95 

65x40x40 5 tot 10 werkdagen € 115.95 
60x40x40 5 tot 10 werkdagen € 99.95 

 

Knaagdieren Terrarium met schuifruit, met plateaus & met deksel,  60 hoog 

type 

 

• Schuifruitjes op 30 cm hoogte! 

• Profieltjes voor de schuifruiten beschermd tegen het knagen! 

• Volledig afneembaar deksel ( geperforeerd stalen plaat  ) voor optimale reiniging en 

ventilatie! 

• Schuifruitjes zeer gemakkelijk uitneembaar. 

• 2 grote plateaus over de gehele diepte en gehele lengte! 

Inclusief 2 plateaus van 40x30x2 cm en 20x20x2 cm op een mooie hoogte. 
Bij de 100x40x60, 80x40x60 en de 75x40x60 komt er een groot plateau van 40x30x2 over de gehele diepte van het 

Gerbilarium/ knaagdieren Terrarium. Bij de 65x40x60 een plateau van 40x22x2 en de 60x40x50 een plateau van 40x20x2 

over de gehele diepte. Bij alle Gerbilarium / knaagdieren Terrarium maten een lang plateau over de gehele lengte van het 

Gerbilarium. Nog meer loop en speelruimte voor uw Gerbil. Bij de 100x40x60 zowel links als rechts een plateau over de 

gehele diepte. De overige maten niet omdat deze hokken daar simpel weg te klein voor zijn en het dan niet praktisch en 

mooi is. 

 

Formaat Levertijd Prijs 

100x40x60 5 tot 10 werkdagen Prijs op aanvraag 

80x40x60 5 tot 10 werkdagen Prijs op aanvraag 

75x40x60 5 tot 10 werkdagen Prijs op aanvraag 

65x40x60 5 tot 10 werkdagen Prijs op aanvraag 

60x40x60 5 tot 10 werkdagen Prijs op aanvraag 



 

Knaagdieren Gerbilarium zonder schuifruit met plateaus MET deksel 

                                                    

• Geen schuifruiten wel plateaus. 

• Volledig afneembaar deksel ( geperforeerd stalen plaat  ) voor optimale reiniging. De 

ventilatie is vele malen minder dan Gerbilarium / knaagdieren Terrarium, maar wel 

voldoende als u de deksel vrij houdt van spullen. 

Inclusief 2 plateaus van 40x30x2 cm en 20x20x2 cm op een mooie hoogte. 
Bij de 100x40x40, 80x40x40 en de 75x40x40 komt er een groot plateau van 40x30x2 over de gehele diepte van het 

Gerbilarium. Bij de 65x40x40 een plateau van 40x22x2 en de 60x40x40 een plateau van 40x20x2 over de gehele diepte. Bij 

alle Gerbilaria maten in de rechter bovenhoek een plateau van 20x20x2 cm. 

 

Formaat Levertijd Prijs 

100x40x40 1 week € 129,- 
80x40x40 1 week € 109,- 

75x40x40 1 week € 102.50,- 

65x40x40 1 week € 85,- 
60x40x40 1 week € 79,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Knaagdieren Gerbilarium zonder schuifruiten zonder plateaus, MET deksel 

                                                     

Formaat Levertijd Prijs 

100x40x40 1 week € 119,- 

80x40x40 1 week € 99,- 

75x40x40 1 week € 92.50,- 

65x40x40 1 week € 75,- 

60x40x40 1 week € 69,- 

 

• Geen schuifruiten en zonder plateaus. 

• Volledig afneembaar deksel ( geperforeerd stalen plaat  ) voor optimale reiniging. De 

ventilatie is vele malen minder dan Gerbilarium / knaagdieren Terrarium, maar wel 

voldoende als u de deksel vrij houdt van spullen. 

Inclusief 2 plateaus van 40x30x2 cm en 20x20x2 cm op een mooie hoogte. 
Bij de 100x40x40, 80x40x40 en de 75x40x40 komt er een groot plateau van 40x30x2 over de gehele diepte van het 

Gerbilarium. Bij de 65x40x40 een plateau van 40x22x2 en de 60x40x40 een plateau van 40x20x2 over de gehele diepte. Bij 

alle Gerbilaria maten in de rechter bovenhoek een plateau van 20x20x2 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Knaagdieren Gerbilarium zonder schuifruit met plateaus MET deksel 50 hoog 

                                                    

• Geen schuifruiten wel plateaus. 

• Volledig afneembaar deksel ( geperforeerd stalen plaat  ) voor optimale reiniging. De 

ventilatie is vele malen minder dan Gerbilarium / knaagdieren Terrarium, maar wel 

voldoende als u de deksel vrij houdt van spullen. 

Inclusief 2 plateaus van 40x30x2 cm en 20x20x2 cm op een mooie hoogte. 
Bij de 100x40x50, 80x40x50 en de 75x40x50 komt er een groot plateau van 40x30x2 over de gehele diepte van het 

Gerbilarium. Bij de 65x40x50 een plateau van 40x22x2 en de 60x40x50 een plateau van 40x20x2 over de gehele diepte. Bij 

alle Gerbilaria maten in de rechter bovenhoek een plateau van 20x20x2 cm. 

 

Formaat Levertijd Prijs 

100x40x50 5 tot 10 werkdagen  Prijs op aanvraag 
80x40x50 5 tot 10 werkdagen Prijs op aanvraag 

75x40x50 5 tot 10 werkdagen Prijs op aanvraag 

65x40x50 5 tot 10 werkdagen Prijs op aanvraag 
60x40x50 5 tot 10 werkdagen Prijs op aanvraag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Knaagdieren Gerbilarium zonder schuifruiten zonder plateaus, MET deksel 

                                                     

Formaat Levertijd Prijs 

100x40x50 5 tot 10 werkdagen Prijs op aanvraag 

80x40x50 5 tot 10 werkdagen Prijs op aanvraag 

75x40x50 5 tot 10 werkdagen Prijs op aanvraag 

65x40x50 5 tot 10 werkdagen Prijs op aanvraag 

60x40x50 5 tot 10 werkdagen Prijs op aanvraag 

 

• Geen schuifruiten en zonder plateaus. 

• Volledig afneembaar deksel ( geperforeerd stalen plaat  ) voor optimale reiniging. De 

ventilatie is vele malen minder dan Gerbilarium / knaagdieren Terrarium, maar wel 

voldoende als u de deksel vrij houdt van spullen. 

Inclusief 2 plateaus van 40x30x2 cm en 20x20x2 cm op een mooie hoogte. 
Bij de 100x40x50, 80x40x50 en de 75x40x50 komt er een groot plateau van 40x30x2 over de gehele diepte van het 

Gerbilarium. Bij de 65x40x50 een plateau van 40x22x2 en de 60x40x50 een plateau van 40x20x2 over de gehele diepte. Bij 

alle Gerbilaria maten in de rechter bovenhoek een plateau van 20x20x2 cm. 

 

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 

Prijzen zijn inclusief BTW exclusief magnetisch drinkfleshoudertje en drinkfles. 


