AFSTANDBEDIENINGEN

Ontdek de Zoolock Wereld!

In Afrika worden gazellen en
leeuwen iedere ochtend wakker
met de angst dat ze weer om
verschillende redenen zullen
moeten vluchten.
Het is veel beter voor de dieren
van Zoolock, een plaats waar
iedereen in harmonie leeft, waar
ze besloten om vreedzaam en
veilig te leven met Roger de
Zoolockwachter, voorzichtig
maar sterk, die hen de beste
levensomstandigheden garandeert.
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Ontdek de
Wereld

Hier zijn Flake en Dizy,
vanop de oude eiken tak. Vanop
hun tak beginnen ze al rond te
kijken naar de Zoolock Wereld.
Voor hen is zonsopgang een
belangrijk moment van de dag,
omdat ze s’nachts op zoek gaan
naar een prooi zijn ze hierdoor
‘s morgens behoorlijk versuft.
Flake bromt, zoals velen, voor
het ontbijt; Dizy geniet ervan
om verbaasd rond te kijken, zich
afvragend waarom alle andere
dieren geluiden maken en hun
poten uitstrekken s’morgens...
wanneer het voor hen tijd is om
te slapen!
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Naar beneden kijkend wordt de
schors van de eik zwaar getest
door de nagels van Ariel en
Pepe, een fascinerend duo van
katten die worstelen met
alledaags gedoe.
De typische moederlijke warmte
van Ariel is goed in balans
met de rationaliteit van Pepe.
Onder hen heb je Avatar en
Sugar, twee ondeugende
poezen. De eerste Avatar
groeit een beetje op als een
vrouwenliefhebber, die hun goed

gezelschap uiterst waardeert.
Sugar is nog steeds naïef,
maar met haar schoonheid is ze
voorbestemd om snel open te
bloeien.
Tante Ksenya heeft een heel
andere houding, ze is een kat
die van de nacht houdt, die vaak
uit de dierentuin verdwijnt en
terugkomt met een rugzak vol
avonturen en verhalen over haar
ongelooflijke reizen, waarmee ze
de andere dieren vermaakt.

De kattenfamilie is zeker
ambitieus, zoals alle katten
houden ze ervan om rond te
hangen met dieren die groter
zijn dan zij, ze hebben helemaal
geen last van Galaxy’s
sluwheid, de vos die met een

briljante blik de dingen van ver
kan begrijpen, of van Loki’s
autoriteit, de wolf die op zijn
manier weet hoe hij de sterke
persoonlijkheden van Zoolock
op hun plaats kan houden.
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Wanneer je hulp zoekt, ga dan
naar Ginda het jachtluipaard
of Shima de tijger. Ginda
haar natuurlijke elegantie wordt
gehinderd door de sprankelende
houding van Shima: het zijn
twee beste vrienden die
medeplichtigheid afwisselen
met hun verlangen om op te
vallen.
Als we kijken naar Loki de wolf
en Milo de beer, die gaan in
plaats daarvan de wereld
tegemoet met hun culturele
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bagage. Zij doen een poging
hun superioriteit met
hersenspelletjes op te
leggen om zo de
overheersing van de katachtigen
te verdrijven.
Nicht Aki is compleet anders,
zij is een gemakkelijke panda,
met een vriendelijke en
sympathieke houding, klaar om
voor iedereen een luisterend
oor te zijn of om een knuffel te
geven.

Een bemiddelende rol wordt
gespeeld door de oude professor
van de groep, Oscar: een
wasbeer die iedereen zag
opgroeien en heel goed weet
wat de waarden en normen van
elk lid van de groep zijn. Hij kent
iedereen zo goed dat hij ze met
weinig woorden op hun plaats
kan zetten.
De Zoolock wereld is compleet
met de twee honden Freddy,
de bulldog, en Duke, de
mopshond: het grappige duo dat
bij iedereen voorliefde heeft. De
bulldog doordat hij via klunzige
bewegingen andere personages
probeert na te bootsen en de
mopshond heeft van iedereen in
zoolock een karaktertrek mee:
twee echte vrienden die plezier
en vreugde naar de hele groep
brengen.

Oh, Roger de

Zoolockwachter is

gearriveerd en hij weet hoe hij ze
op hun plaats kan houden. Een
discrete maar aanwezige
wachter, klaar om de poorten
s’nachts stevig te sluiten en
overdag te openen zodat de
dieren een veilige nachtrust
hebben tot het weer tijd is om
te genieten van een prachtige
nieuwe dag.

Flake is de uil, die steeds dezelfde
woorden gebruikt tot de eerste koffie
van de ochtend, misschien dat ze
klaagt over het feit dat ze altijd de
poort moet sluiten voor de nacht.
Maar we weten dat ze deze controle
over de beveiliging van het huis graag
heeft!

Dizy is de grappige uil met een
dromerige houding. Hij kijkt vaak
versuft rond en controleert of de
poort goed gesloten is, gewoon om
te onthouden dat hij het gemakkelijk
kan doen met de afstandsbediening.

Ontdek onze Zoolock karakters

Ariel is de mama kat, gezellig en
bezorgd in een perfecte balans. Klaar
om de poorten te openen voor de
vrienden van hun zoon, voorzichtig om
het steeds te sluiten voor de veiligheid
van haar familie. Bang, als iemand ‘s
avonds niet terugkomt!
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Pepe is de papa kat. Hij is niet iemand
voor subtiliteit: voor elk probleem is er
een oplossing, hij heeft de oplossing
voor thuisveiligheid al opgelost, met
zijn persoonlijke afstandsbediening,
waarmee hij elke toegang kan
beheren.

Avatar is de oudste zoon, de kat die
graag de wereld ontdekt. Een beetje
dapper en een beetje roekeloos, heeft
vertrouwen in zichzelf... en zorgt voor
de veiligheid van de omgeving waarin
hij met zijn gezin woont.

Sugar is het kleine zusje, behoedzaam
en voorzichtig, ze kan zowel een
bestaand pad volgen als haar eigen
weg kiezen, altijd met de sereniteit
om veilig te zijn.

Ontdek onze Zoolock karakters

Ksenya is de tante, avontuurlijk en
onafhankelijk, ze weet wat ze doet, ze
beslist over haar eigen leven, wanneer
ze het doet en met wie ze haar ruimtes
deelt. Ze heeft een fascinerende en
rationele vastberadenheid om in
alle veiligheid van haar vrijheid te
genieten.

Galaxy is de vos, vergelijkbaar met
dat ene deel van ons dat zich minstens
één keer in ons leven slimmer voelde
dan iemand anders! Een verfijnde
intelligentie die diep inspecteert en
weet hoe ze misstappen kan
voorkomen, ze leeft volledig in
veiligheid in haar natuurlijke habitat.
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Loki de wolf heeft een charismatische
persoonlijkheid, degene die je onder
ogen moet zien te komen wanneer je
je instinct probeert te overwinnen. Een
personage dat een veiligheidsgevoel
geeft en weet hoe hij de controle moet
nemen, ook op afstand, misschien met
zijn eigen afstandsbediening.

Ginda is de cheetah, elegant en
majestueus, met slechts één blik kan
iedereen verbaasd zijn. Vertrouwen
gaat samen met veiligheid en de
veiligheid van de omgeving waar ze
woont is van fundamenteel belang
voor haar.

Ontdek onze Zoolock karakters

Shima is de tijger, temperamentvol,
ze kan zichzelf iets opleggen dankzij
haar sterke en enthousiaste
uitstraling, maar ze kan veel geven
op het gebied van veiligheid. Ze is
een referentiepunt voor de anderen
vanwege haar vastberadenheid.
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Milo is de beer die ons herinnert aan
onze intellectuele overheersing.
Zijn veiligheid komt voort uit de
vaardigheden die hij heeft verworven,
uit onderzoek en ontwikkeling en
dankzij een solid formatief pad.

Aky de panda is donzig, vriendelijk
en iedereen kijkt haar aan als ze een
goed woordje, een vriendelijk advies
of een veilige ruimte nodig hebben,
de veiligheid die je kunt vinden in een
tedere en aanhankelijke knuffel.

Oscar is de wijze wasbeer, die ons diep
kent, weet welk levenspad we hebben
gekozen en onze acties in de toekomst
inspireert. Hij is een veiligheid die ons
in staat stelt om ons potentieel te
kennen en misstappen te voorkomen.

Ontdek onze Zoolock karakters

Freddy de bulldog, vol vreugde,
houdt ervan om net genoeg in het
middelpunt van de aandacht te staan
om een veilige ruimte te creëren waar
iedereen plezier kan van hebben.

Duke de mopshond, weet hoe hij een
vertrouwensman moet zijn op de grote
momenten in je leven. Altijd klaar
om een grapje te maken, hij is een
beveiliging voor degenen die van het
moment willen genieten.
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Ontdek de Zoolock afstandsbediening wereld!
In Afrika worden gazellen en leeuwen iedere ochtend wakker met de angst dat
ze weer om verschillende redenen zullen moeten vluchten. Het is veel beter voor
de dieren van Zoolock, een plaats waar iedereen in harmonie leeft, waar ze
besloten om vreedzaam en veilig te leven met Roger de Zoolockwachter,
voorzichtig maar sterk, die hen de beste levensomstandigheden garandeert.

Maak deel uit van de Zoolock familie
Heleboel spelletjes voor kinderen en veel informatie voor volwassenen

Sociaal

Volg ons

NDL >

Waar kan je
Zoolock vinden?
Zoals u zich kunt voorstellen,
hebben slechts enkele
geselecteerde mensen, zoals u,
toegang tot Zoolock.
Om erachter te komen waar
onze dieren zich verbergen en ze

te ontmoeten, misschien om ze
al aan je familie voor te stellen,
kunt u een kijkje nemen op
onze website

www.zoolock.com

Roger de
Zoolockwachter
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Zoolock Game

Downloaden, Spelen, Delen…
Als je wilt dat je kinderen de dieren
van Zoolock ook ontmoeten,
mis dan de Zoolock Game
niet! Hierdoor leren ze de dieren
kennen op een speelse manier.
Een deel van onze website is
gereserveerd voor degenen die

Kleur
je
Zoolock

deelnemen aan de officiële

Facebook-groep

(@ZoolockFamily) waar je speciale
avonturen voor elk personage,
een aangepaste omgeving en games
kunt downloaden om ze ook in
uw huis tot leven te laten komen.

Maak
een puzzel met je
Zoolock

Zoolockverhalen

Verhalen om te lezen,
verhalen om te schrijven!
Neem deel aan de
wedstrijd (regels beschikbaar

Een dier dat deel uitmaakt van
een gezin, heeft veel verhalen te
delen: ontdek nu, in preview, de
verhalen die voor jou
gereserveerd zijn en wordt de
volgende auteur van een verhaal
over je eigen zoolock.

op de website) en maak van de
gelegenheid gebruik om je
meesterwerk gepubliceerd te zien
in een boek gewijd aan de

Zoolock!

Stamboom

Registreer de
van je Zoolock!
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In elk pakket van een
afstandsbediening vind je een
stub: dit is de I.D. van je dier!
Registreer je dier op de
speciale afdeling, zodat je
toegang hebt tot de extra
inhoud exclusief voor wie lid
wordt van onze
zoolock-gemeenschap!
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U aangeboden door:

www.zoolock.com
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