
CATÁLOGO
TUDO PARA O SEU BANHO E TOSA 
A MAIS COMPLETA LOJA DE PRODUTOS DE BANHO E TOSA 

WWW.TRINOPET.COM.BR 

W
W

W
.T

R
IN

O
P

E
T

.C
O

M
.B

R



A MAIS 
COMPLETA LOJA 
DE PRODUTOS 
PARA BANHO E 
TOSA
A nossa loja procura oferecer os melhores 
produtos e atendimento diferenciado. 

Buscamos oferecer toda qualidade do nosso 
serviços também nos produtos para que 
possa ter a confiança na compra. 

A nossa empresa possui valores sólidos e 
voltados à satisfação do cliente, conquistou 

uma posição nova no mercado, pois 
trabalhamos somente com produtos 

confiáveis no segmento em que atua. Tem 
como prioridade a busca constante pela 
excelência na prestação de serviços e no 

relacionamento com os clientes, 
colaboradores, parceiros e fornecedores. 

 
Desta forma, aproxima ao máximo os clientes 

das principais etapas de cada compra, para 
que possa haver uma conversão dos 

processos tradicionais em sistemas online. 
Esperamos que possamos fazer uma grande 

parceria. Para maiores informações, entre em 
contato conosco: 

Tel:  (11) 2376-5223 
E-mail:  trinopet@trinopet.com.br

www.trinopet.com.br



Secadores
Os Secadores para Pet Shop Alef
Pet oferecem muita eficiência e 
durabilidade.

O secador para animais da Alef 
Pet foi desenvolvido em materiais 
de alta qualidade, super- 
resistente e é indicado para 
grandes jornadas de trabalho. 

Sopradores 
Depois do Banho do animal, é preciso 
tirar toda a água dos pelos com um 
Soprador. 

O Soprador para Pet da Alef é perfeito 
para otimizar o processo de banho e 
tosa do seu Pet Shop, pois com o seu 
jato de vento é possível remover 
rapidamente o excesso de água dos 
pelos dos cachorros e dos gatos. 

Estética Animal
Nosso principal objetivo é proporcionar 
a perfeita higiene do seu animal, 
minimizando ao máximo o estresse na 
hora do banho.
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A Alef Pet é uma empresa que possui 
valores sólidos e voltados à satisfação 

do cliente, conquistou uma posição 
nova no mercado, pois trabalhamos 
somente com produtos confiáveis no 

segmento em que atua.

04

Secadores Alef Pet

Os secadores Alef Pet são reconhecidos 

pela sua inovação tecnológica, eficiência, 

alta produtividade e excelente custo- 

benefício. O secador foi desenvolvido 

pensando em agilizar a secagem, 

possibilitando que os profissionais de 

estética animal produzam mais e melhor. A 

corrente de ar sob pressão é 2.4 vezes 

maior que os maiores secadores 

disponíveis no mercado.

Soprador 10.0 
Trino 2 

velocidades

Secador/ 
Soprador 2x1 - 3 

Temperaturas

Secador Hiper 
Turbo Alef 6000- 
3 Temperaturas

Secador Elite 3 
Temperaturas
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Sopradores Alef Pet

Acesse nossa loja virtual 
www.trinopet.com.br

Soprador 10.0 Trino 2 
velocidades

Possui 1200w de potência 

2 Velocidades 

Motor Electrolux Profissional 

Acompanha mangueira de 2 

metros 

Cabo de energia com 2 metros 

de comprimento (padrão inmetro) 

71 dB de Ruído 

56 Litros de ar por segundo 

Plug 20 Amperes

Soprador 20.0 Trino 2 
velocidades

Possui 1400w de potência 

Dupla Turbina para Maior vida útil 

2 Velocidades 

Motor Electrolux Profissional 

Acompanha mangueira de 2 metros 

Cabo de energia com 2 metros de 

comprimento (padrão inmetro) 

71 dB de Ruído 

56 Litros de ar por segundo 

Plug 20 Amperes 

 

NOVO !
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Fundada em 2000, a Dog Clean fornece 
aos donos de animais de estimação 

produtos de alta qualidade, para o trato 
higiênico do pet. 
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Shampoo Natural Dog 
Clean 5L

Condicionador 
Jaborandi Dog Clean 5L

Kit Óleo de Argan Oil Dog 
Clean



M
áq

ui
na

s 
de

 S
ec

ag
em

4

Máquinas de Secagem Alef Pet

Televendas 
(11) 2376-5223

Maquina De Secar Animais Up 
Grade em ABS - 1 Motor Alef

Características do produto: 

- máquina de secar animais em 

ABS; 

- super resistente; 

- não oxida; 

- não retem odor; 

- extremamente higiênica; 

- capacidade de secagem de até 

8 animais por hora; 

- consumo menor de que um 

secador profissional; 

- apenas 65 dB de ruído; 

- rodízios com travas; 

- vidros temperados; 

- fácil manuseio;

Maquina De Secar Animais 
Single em ABS - 1 Motor Alef

- máquina de secar animais em ABS; 

- Estrado removível; 

- Resistência elétrica embutida em tubo 

inox e isolada; 

- Ventilação por meio de turbina, 

promovendo farta circulação de ar; 

- Grade divisória removível. 

- Rodízios e elementos de fixação em 

aço-carbono; 

- Vazão de 2.500 m³/h; 

- Potência: motor 1/2HP, resistência 1900 

watts; 

- Tensão: 127V ou 220V, 50/60Hz (não é 

bivolt); 

- Dimensões: Medidas externas máximas 

Altura(mm): 1000 

Comprimento(mm): 1350 

Largura(mm): 550 

Imagens meramente ilustrativas. Os 

produtos poderão sofrer alterações sem 

prévia comunicação. 
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Maquina De Secar Animais JR em ABS - 
1 Motor Alef
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Loja virtual: www.trinopet.com.br 
Faça seu pedido online 

(11) 2376-5223
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Mesas de Tosa Alef Pet

Mesa De Tosa Fixa c/ Prateleira e Girafa de 
Contenção - (Preta ou Rosa) - até 120kg

Mesa para banho e tosa e 

estetica canina em geral 

- Cor Preta ou Rosa 

- Tampo em MDF e Revestido 

em Napa 

- Girafa de Contenção com 

Regulagem de Altura 

- Acabamento Lateral 

Emborrachado 

- Pés e Reforço em Aço 

- Prateleira 

- Suporta até 120kg 

- Medidas: 60x90x85cm (LxCxA) 

Mesa para profissionais de banho 

e tosa e estetica canina em geral 

Fácil instalação.
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Mesa De Tosa Fixa s/ Prateleira e Girafa de 
Contenção - (Preta ou Rosa) - até 100kg

Mesa para banho e tosa e 

estetica canina em geral 

- Cor Preta ou Rosa 

- Tampo em MDF e Revestido em 

Napa 

- Girafa de Contenção com 

Regulagem de Altura 

- Acabamento Lateral 

Emborrachado 

- Pés e Reforço em Aço 

- Suporta até 100kg 

- Medidas: 60x90x85cm (LxCxA) 

Fácil instalação.
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Mesa para banho e tosa e estetica canina em 
geral 

- Cores: Preta ou Rosa 
- Tampo em MDF e Revestido em Napa 

- Girafa de Contenção com Regulagem de Altura 
- Acabamento Lateral Emborrachado 

- Regulagem de Altura 
- Pés e Reforço em Aço 

- Suporta até 100kg 
- Medidas: 60x90x85cm (LxCxA) 

Fácil instalação.
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Mesa De Tosa c/ Regulagem de Altura e Girafa de 
Contenção - (Preta ou Rosa) - até 100kg

Loja virtual: www.trinopet.com.br 
Faça seu pedido online 

(11) 2376-5223


