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GAIOLAS
QUALIDADE PREMIUM

Concebidas e desenvolvidas para todo o tipo de Papagaios, desde o mais 
pequeno periquito de estimação ou à sua grande companheira Catatua 
Branca. 

Qualidade Premium com mais de 10 anos de experiência, tendo em conta  
as múltiplas sugestões feitas por clientes individuais, pro�ssionais e veter-
inários, criando assim a gama mais inovadora e funcional do mercado.

Conceitos como qualidade, design, durabilidade e funcionalidade são 
premissas fundamentais para o desenvolvimento de todos os modelos, 
tendo em mente a segurança eo bem-estar dos nossos papagaios.

Temos em atenção aos factores mais importantes, tais como inteligência 
inata dos Papagaios e natureza lúdica ter sido decisivo na incorporação 
dos mais recentes modelos de fechaduras de segurança nas portas e 
alimentadores, bem como parques e áreas de lazer na maior parte do 
modelos.
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56 x 43 x 154 cm
Altura interior: 66 cm
Espaçamento barras: 15 mm
Grossura das barras: Φ 3 mm

Combina qualidade e preço numa 
gaiola perfeita para pequenas aves. 
Com abertura superior, desmon-
tável e de fácil transporte.

Periquitos, Agapornis, Calopsitas, 
Aratingas e Pequenos Papagaios 
(Pionus, Pionites, etc..).

GAIOLA ECONOMICA
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Cores:
Cinza Escuro

sob consulta
Preço
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56 x 42 x 149 cm
Altura interior: 79 cm
Espaçamento barras: 11 mm
Grossura das barras: Φ 3 mm

Combina qualidade e funcionabilidade 
a um preço muito competitivo. Com 
abertura superior, fácil transporte, 
com novos fechos de segurança e 
poleiros rotativos.

Periquitos, Aratingas, Loris, Papa-
gaios pequenos (Pionus, Senegal, 
Pionites) e medianos (Papagaios 
Cinzentos, Amazonas).

GAIOLA BASICA
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Cores:
Cinza Escuro

sob consulta
Preço
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56 x 50 x 154 cm
Altura interior: 73 cm
Espaçamento barras: 17 mm
Grossura das barras: Φ 2,5 mm

A gaiola acessível por ter o espaça-
mento entre as barras mais estreito 
e finas, com um poleiro, tabuleiro e 
pequeno parque de brinquedos na 
parte superior. Comedouros 
rotativos

Aratingas, Loris, Papagaios 
pequenos (Pionus, Senegal, 
Pionites) e medianos (Papagaios 
Cinzentos, Amazonas, etc..).

GAIOLA PAPAGAIO
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* As medidas não incluem as bandejas laterais exteriores

Cores:
Cinza Escuro

sob consulta
Preço
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56 x 50 x 154 cm
Altura interior: 73 cm
Espaçamento barras: 17,4 mm
Grossura das barras: Φ 3,5 mm

A gaiola mais acessível e versátil da 
série BIG com um poleiro, tabuleiro 
e pequeno parque de brinquedos 
na parte superior. Comedouros 
rotativos

Aratingas, Loris, Papagaios 
pequenos (Pionus, Senegal, 
Pionites) e medianos (Papagaios 
Cinzentos, Amazonas, etc..).

GAIOLA BIG ECO
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* As medidas não incluem as bandejas laterais exteriores

Cores:
Cinza Escuro

sob consulta
Preço
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56 x 50 x 154 cm
Altura interior: 73 cm
Espaçamento barras: 17,4 mm
Grossura das barras: Φ 3,5 mm

A gaiola mais compacta da série 
BIG com poleiro e tabuleiro superior 
para que a sua ave possa exercitar 
sempre que o desejar. Comedouros 
rotativos.

Aratingas, Loris, Papagaios 
pequenos (Pionus, Senegal, 
Pionites) e medianos (Papagaios 
Cinzentos, Amazonas, etc..).

GAIOLA BIG 1
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* As medidas não incluem as bandejas laterais exteriores

Cores:
Cinza Escuro

sob consulta
Preço
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60 x 56 x 160 cm
Altura interior: 74 cm
Espaçamento barras: 17,4 mm
Grossura das barras: Φ 3,5 mm

Cores:
Cinza Claro
Cinza Escuro

GAIOLA BIG 2

.comgeral@

* As medidas não incluem as bandejas laterais exteriores

Combina qualidade e funcionabili-
dade a um preço muito competi-
tivo. Possui dois poleiros e tabuleiro 
superior para que a sua ave possa 
subir e exercitar sempre que o 
desejar. Apresenta novo sistema de 
segurança e uma porta grande 
preparado para grandes Papagaios 
e comedouros rotativos. 

É uma gaiola perfeita para todo o 
tipo de Papagaios, pequenas 
Araras e pequenas Catatuas.

sob consulta
Preço
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81,3 x 58,4 x 171 cm
Altura interior: 76 cm
Espaçamento barras: 16,7 mm
Grossura das barras: Φ 3,5 mm

Cores:
Cinza Escuro

sob consulta
Preço

A maior gaiola da série BIG que 
apresenta 80cm de área útil. Possui 
um poleiro e tabuleiro superior para 
que a sua ave possa subir e exerci-
tar sempre que o desejar. Apre-
senta novo sistema de segurança, 
uma porta grande preparado para 
grandes Papagaios e comedouros 
rotativos.

Ideal para todo o tipo de Papa-
gaios, Araras e Catatuas.

GAIOLA BIG 3
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* As medidas não incluem as bandejas laterais exteriores
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56 x 43 x 145 cm
Altura interior: 70,5 cm
Espaçamento barras: 11 mm
Grossura das barras: Φ 2 mm

Cores:
Cinza Escuro

Uma gaiola que combina um design 
clássico e bonito, ideal para casas 
rústicas. Melhor relação qualidade / 
preço do mercado. Comedouros 
rotativos, abertura superior com 
possibilidade de colocar um poleiro 
e de fácil transporte.

Aratingas, Loris e todos o tipo de 
Papagaios pequenos e médios.

GAIOLA RUSTICA 1
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sob consulta
Preço
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56 x 43 x 153 cm
Altura interior: 70,5 cm
Espaçamento barras: 15 mm
Grossura das barras: Φ 3 mm

Cores:
Cinza Escuro

Uma Gaiola que combina com um 
design clássico renovado, ideal para 
casas rústicas. Apresenta novo 
sistema de segurança na porta e 
comedouros rotativos. Abertura 
Superior.

Aratingas, Loris, Papagaios 
pequenos (Pionus, Senegal, 
Pionites) e medianos (Papagaios 
Cinzentos, Amazonas, etc..).

GAIOLA RUSTICA 2
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* As medidas não incluem as bandejas laterais exteriores

sob consulta
Preço
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66 x 56 x 175 cm
Altura interior: 120 cm
Espaçamento barras: 22 mm
Grossura das barras: Φ 3 mm

Cores:
Cinza Escuro

Uma Gaiola com design original, 
moderno e elegante com abertura 
superior. Novo sistema de segu-
rança, comedouros rotativos e 
portas grande preparado para aves 
grandes.

Aratingas, Loris, Papagaios 
pequenos (Pionus, Senegal, 
Pionites) e medianos (Papagaios 
Cinzentos, Amazonas, etc..), 
pequenas Araras e pequenas 
Catatauas.

GAIOLA MODERNA
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* As medidas não incluem as bandejas laterais exteriores

sob consulta
Preço
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66 x 56 x 175 cm
Altura interior: 120 cm
Espaçamento barras: 22 mm
Grossura das barras: Φ 3 mm

Cores:
Cinza Escuro

Uma Gaiola versátil, prática e muito 
espaçosa. Possui dois poleiros e um 
tabuleiro superior para que a sua 
ave possa subir e exercitar sempre 
que o desejar. Novo sistema de 
segurança e comedouros rotativos. 
Perfeito para aves de maior porte. 

Papagaios de médio e grande 
porte (Cinzentos, Amazonas, 
Araras e Catatuas).

GAIOLA FAZENDA
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* As medidas não incluem as bandejas laterais exteriores

sob consulta
Preço
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164 x 66 x 105 cm
Altura interior mais alta: 130 cm
Altura interior mais baixa: 97 cm
Espaçamento barras: 25,3 mm
Grossura das barras: Φ 3,5 mm

Cores:
Cinza Escuro

Uma Gaiola com design original e 
muito espaçosa que combina dois 
tipos de gaiola num. Possui dois 
poleiros e um tabuleiro superior 
para que a sua ave possa subir e 
exercitar sempre que o desejar. 
Sistema de segurança reforçado. 
Perfeito para aves de maior porte. 
Adaptado para poder ter mais que 
um Papagaio na gaiola.

Todos o tipo de Papagaios de 
édio e grande porte (Cinzentos, 
Amazonas, Araras e Catatuas).

GAIOLA VIVENDA
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* As medidas não incluem as bandejas laterais exteriores

sob consulta
Preço
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101 x 76 x 195 cm
Altura interior: 150 cm
Espaçamento barras: 24,6 mm
Grossura das barras: Φ 5 mm

Cores:
Cinza Escuro

Uma autêntica MANSÃO para o seus 
Papagaios, com design original e 
muito espaçosa. Sistema de 
segurança reforçado com come-
douros rotativos. Desenhada 
especialmente a pensar em aves de 
grande porte. Adaptado para poder 
ter mais que um Papagaio na 
gaiola.

Papagaios médio e grande porte 
(Cinzentos, Amazonas, Araras e 
Catatuas).

GAIOLA MANSÃO
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* As medidas não incluem as bandejas laterais exteriores

sob consulta
Preço
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101 x 76 x 195 cm
Altura interior: 150 cm
Espaçamento barras: 24,6 mm
Grossura das barras: Φ 5 mm

Cores:
Cinza Claro

Uma SUPER gaiola XXL com design 
original, desenhada especialmente 
para aves de grande porte. Perfeita-
mente adaptada para ter mais que 
um Papagaio na gaiola, com divisão 
interior extraível caso necessário. 
Sistema de segurança reforçado e 
comedouros rotativos. 

Papagaios médios e grande porte 
(Cinzentos, Amazonas, Araras e 
Catatuas).

GAIOLA XXL 
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* As medidas não incluem as bandejas laterais exteriores

657,03€ Lorotienda
TWIN AR

sob consulta
Preço



.com

Frederico Lisboa


