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Дощовик «БОНІ»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина.

Дощовик зручний та легенький, чудово 
захищає від дощу та вогкості. Високий 
комір частково закриває голову і має резинку, 
завдяки якій його можна регулювати. 
Резинки на боках та спинці забезпечують 
ідеальне прилягання одягу до тіла. Застібка — 
кнопки. Крій для «дівчаток».

РОЗМІР:

Raincoat «BONNIE»

MATERIAL: raincoat fabric

The raincoat is comfortable and light, 
perfectly protects from rain and moisture.  
A high collar partially protects the head and 
has elastic, which allows it to be regulated. 
The elastics on the sides and the back provide 
perfect fitting of the clothes to the body.  
Clasp — buttons. Cut for «girls».

SIZE: 
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Дощовик «КЛАЙД» 

Raincoat «CLYDE»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина.

MATERIAL: raincoat fabric.

Дощовик з підкладкою відштовхує воду 
і захищає улюбленця від дощу та вітру. 
Каптур зручний, не спадає, закріплюється 
на спинці кнопкою. В основі каптура  
є отвір для поводка. На спинці дощовик 
прикрашений симпатичною термонаклейкою. 
Застібка — кнопки. Крій універсальний. 

A raincoat with a water-proof lining protects  
a pet from rain and wind. The hood is comfortable, 
does not fall, it is fixed on the back with the 
button. In the base of the hood there is a hole 
for a leash. On the back the raincoat is 
decorated with a nice thermo sticker.  
Clasp — buttons. Unique cut.

РОЗМІР:

SIZE: 
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Комбінезон «КРИСТІ» 

Overall «CHRISTY»

МАТЕРІАЛ: трикотаж.

MATERIAL: knitted fabric.

М’який та теплий комбінезончик дуже 
зручний і чудово зігріє улюбленця у прохо- 
лодний день. Модель прикрашають пишна 
пелерина та нашивка з натуральної шкіри 
на спинці. Комбінезон призначений для 
«дівчаток» — живіт закритий. Високий 
комірець-стійка добре розтягується, тому 
модель зручно вдягати та знімати.

The soft and warm overall is very comfortable 
and will warm your pet perfectly on a cool 
day. The model is decorated with magnificent 
wrap and a patch made of natural leather  
on the back. Overall is designed for «girls» — 
the tummy is closed. The high standing collar 
is well stretched, so the model is comfortable 
to get on and off.

РОЗМІР:

SIZE: 
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Комбінезон «МАЙКЛ»

МАТЕРІАЛ: трикотаж.

Універсальна модель для прогулянок  
у холодну пору року. За потреби комбінезон 
можна піддіти під жилет або дощовик. 
Зручний каптур затягується до потрібного 
розміру за допомогою шнурка. На всіх 
лапках є манжети. На спинці комбінезон 
прикрашений шкіряною нашивкою.

РОЗМІР:

Overall «MICHAEL»

MATERIAL: knitted fabric.

Unique model for walks in a cold season. If 
necessary, an overall can be covered under  
a vest or raincoat. The comfortable hood  
is tightened to the desired size with a lace.  
All the legs have cuffs. On the back, the 
overall is decorated with a leather patch.

SIZE: 
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Костюм «ФЛЕР» 

Suit «FLEUR»

МАТЕРІАЛ: костюмна тканина,  
трикотаж «травичка».

MATERIAL: suit fabric,  
knitted fabric “grass”.

М‘який костюм дуже зручний та практичний. 
Оригінальний крій коміра дозволяє  
піднімати його, аби захистити від холоду 
шию, або розстібнути, і він матиме вигляд 
декоративного відкладного комірця.  
Модель прикрашає аплікація на спинці. 
Пасок на талії дозволяє ідеально підігнати 
одяг. Крій для «дівчаток» — із закритим 
животом.

The soft suit is very comfortable and practical. 
The original cut of the collar allows you to lift 
it to protect neck from the cold, or to unbutton 
it, and it will look like a decorative shutter 
collar. The model decorates with the print  
on the back. The waistband allows fitting 
clothes perfectly. Cut for «girls» — with a closed 
tummy.

РОЗМІР:

SIZE: 
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Костюм «МІККІ»

МАТЕРІАЛ: букле та штучна замша.

Симпатичний костюмчик ідеальний для 
прогулянок у холодну погоду. Цупка  
тканина добре гріє, до того ж манжети  
на лапках допомагають краще зберігати 
тепло. Костюм прикрашений декоративним 
паском, а на каптурі — вушками. Застібка 
на кнопках.

РОЗМІР:

Suit «MICKEY»

MATERIAL: boucle and artificial siede.

The cute suit is perfect for walks in the cold 
weather. The thick fabric is warm and the cuffs 
on the paws help to keep the heat better.  
The suit is decorated with decorative belt,  
and on the hood — with ears. Button clasp.

SIZE: 
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Толстовка «СЬЮЗІ» 

Sweatshirt «SUZIE»

МАТЕРІАЛ: трикотаж «баранчик»,  
трикотаж «штучне хутро», цупкий трикотаж.

MATERIAL: knitted fabric “lamb”, 
knitted fabric “faux fur”, thick knitted fabric.

Чарівне вбрання для дівчаток зі зручним 
каптуром та аплікацією на спинці. Завдяки 
зручній застібці на кнопках модель зручно 
вдягати та знімати. За необхідності толстовку 
можна вдягти під дощовик.

Charming clothes for girls with a comfortable 
hood and a lovely print on the back. With 
a convenient button fastener, the model is 
comfortable to get on and off. If necessary,  
a sweatshirt can be worn under a raincoat.

РОЗМІР:

SIZE: 

M

M

S

S

XS2

XS2

XS

XS

XXS

XXS

9

ОСІНЬ
AUTUMN



Жилет «ЛУІ»

МАТЕРІАЛ: плюш, трикотаж.

Цей жилет незамінний на прогулянці  
в холодну погоду, бо легкий, м’який і дуже 
теплий, а ще має каптур. Його можна носити 
самостійно або вдягати під дощовик. 
Яскрава картата тканина на каптурі та 
вишивка на спинці прикрашають модель. 
Крій універсальний.

РОЗМІР:

Vest «LOUIS»

MATERIAL: plush, knitted fabric.

This vest is indispensable for a walk in  
a cold weather, because it is light, soft and 
very warm, and also has a hood. It can be worn 
independently or under a raincoat. Bright 
checked cloth on the hood and embroidery  
on the back decorate the model. Unique cut.

SIZE: 
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Толстовка «КУРТ» 

Sweatshirt «KURT»

МАТЕРІАЛ: трикотаж «футер».

MATERIAL: knitted fabric “terry”.

Тепла та зручна толстовка з трикотажу має 
універсальний крій. Яскраві кольори, деко-
ративна стрічка та шнурок на спинці — все 
це робить модель надзвичайно стильною. 
Застібка на кнопках. Каптур можна закріпи-
ти на спинці за допомогою кнопки.

Warm and comfortable knitted sweatshirt 
has a universal cut. Bright colors, decorative 
ribbon and lace on the back — all this makes 
the model extremely stylish. Button clasp.  
The hood can be fixed on the back with  
the button.

РОЗМІР:

SIZE: 
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Костюм «РІККІ»

МАТЕРІАЛ: трикотаж «футер».

Практичне і зручне вбрання для активних 
собак. Костюм з теплого трикотажу  
прикрашений декоративною кишенькою  
з кнопкою та стрічкою-термоаплікацією  
з написом Pet Fashion. Крій універсальний. 
Каптур за потреби можна закріпити на спині 
за допомогою кнопки. На всіх лапках  
є манжети з трикотажної резинки. 

РОЗМІР:

Suit «RICKY»

MATERIAL: knitted fabric “terry”.

Practical and comfortable clothes for active 
dogs. The suit made of warm knitted fabric  
is decorated with a decorative pocket with  
a button and a ribbon - thermo print with  
the inscription Pet Fashion. Unique cut.  
The hood can be fixed on the back with  
a button if necessary. On all legs there are cuffs 
made of knitted elastic.

SIZE: 
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Светр «ДЖАСТІН» 

Sweater «JUSTIN»

МАТЕРІАЛ: акриловий трикотаж

MATERIAL: acrylic knitted fabric.

На перший погляд здається, що светр ручної 
роботи — такий він м’якенький та гарний. 
Високий комір закриває шию та добре 
розтягується, тому светр зручно вдягати  
та знімати. М’які петлі на задніх лапках  
не дають светру зсуватися. Прикрашає 
модель шкіряна нашивка на спинці.

At first sight, it looks like a handmade sweater 
so soft and pretty it is. The high collar closes 
the neck and stretches well, so it’s easy  
to put on and take off the sweater. Soft hinges 
on the hind legs do not allow the sweater  
to move. The model is decorated with a leather 
patch on the back.

РОЗМІР:
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Комбінезон «ШАНТІ»

МАТЕРІАЛ: трикотаж, підкладкове хутро.

Потурбуйтесь про комфорт свого улюбленця 
у холодну погоду! Цей зручний комбінезон 
прикрашений штучним хутром, декоративним 
хлястиком та нашивкою на спинці. Комір 
високий, прикриває не лише шию, але  
й частину голови. Крій універсальний. 
Застібка — кнопки. Зовнішня частина ком-
бінезону зшита з трикотажу крупної в’язки, 
внутрішня — з підкладкового хутра. 

РОЗМІР:

Overall «SHANTI»

MATERIAL: knitted fabric, lined fur.

Take care of your pet’s comfort in a cold 
weather! This comfortable overall is decorated 
with faux fur, decorative lace and a patch  
on the back. The collar is high, covering not 
only the neck, but also a part of the head. 
Unique cut. Clasp buttons. The outer part  
of the overall is made of knitted fabric and  
the inside is made of lined fur.

SIZE: 
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Костюм «СОЛЛІ» 

Suit «SOLLY»

МАТЕРІАЛ: трикотаж, підкладкове хутро.

MATERIAL: knitted fabric, lined fur.

Симпатичний і дуже затишний костюмчик 
зшитий з трикотажної тканини та має теплу 
пухнасту підкладку. Модель персикового 
кольору – виключно для «дівчаток»,  
а меланжевого – має універсальний крій. 
Застібка на кнопках. Чарівності костюмчику 
додають декоративні помпони на шнурочку.

Cute and very cozy suit is made of knitted 
fabric and has a warm fluffy lining. Peach 
color model is exclusively for «girls», and 
melange has a universal cut. Button clasp. 
The charm of the suit is added by decorative 
pompoms on the lace.

РОЗМІР:

SIZE: 
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XXS

XXS
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Светр «ТОМАС» 

Sweater «THOMAS»

МАТЕРІАЛ: плюш, трикотаж.

MATERIAL: plush, knitted fabric.

Светр з теплого плюшу з високим коміром 
чудово зігріє улюбленця в холодну погоду. 
На задніх лапах светр фіксується за допо-
могою м’яких петель. Вишивка «котик» при-
крашає модель на спинці. Без застібки. 

A warm plush sweater with a high collar will 
warm your pet perfectly in the cold weather. 
On the hind legs the sweater is fixed with  
soft hinges. Embroidery “kitty” decorates  
the model on the back. Without clasp.

РОЗМІР:

SIZE: 

L

L

M

M

S

S

XS
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ОДЯГ ДЛЯ КОТІВ
CLOTHES FOR CATS
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Светр «БРЮС»

МАТЕРІАЛ: трикотаж.

Ваш котик буде у захваті від такого зручного 
вбрання. Трикотаж, з якого зшито модель, 
пухнастий та тепленький. Носити светрик 
зручно завдяки петлям, які фіксують його 
на задніх лапках і не дають сповзати. На 
спинці модель прикрашена блискучою 
декоративною аплікацією. Без застібки.

РОЗМІР:

Sweater «BRUCE»

MATERIAL: knitted fabric.

Your kitten will be delighted with such 
comfortable clothes. The knitted fabric the 
model is made of is fluffy and warm. It is 
convenient to wear the sweater thanks  
to the hinges that secure it to the hind legs 
and prevent it from slipping. The back of the 
model is decorated with a shiny decorative 
print. Without clasp.

SIZE: 

L

L

M

M

S

S

XS

XS

XXS

XXS
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Жилет «МІКС» 

Vest «MIX»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина, силікон.

MATERIAL: raincoat fabric, silicone.

Яскравий стильний жилет зігріє улюбленця 
в осінню негоду і зимові морози. Модель 
двостороння — її можна вдягати різно-
кольоровою або однотонною стороною 
назовні. Зручна застібка на кнопках робить 
процес вдягання улюбленця простим  
і швидким. Високий комір прикриває шию  
і частину голови.

A bright, stylish vest will warm your pet in the 
severe autumn weather and winter frosts. 
Double-sided model — it can be worn on a 
multicolored or plain side out. The convenient 
button clasp makes the process of dressing  
a pet simple and fast. A high collar covers  
the neck and the part of the head.

РОЗМІР:

SIZE: 

ЗИМА
WINTER
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Жилет «ЧАРЛІ»

МАТЕРІАЛ: плащова та костюмна 
тканина, силікон.

Оригінальний привабливий дизайн! 
Краще вбрання для чотирилапих модників.  
Спинка і каптур зшиті з цупкої плащовки,  
а частина, що закриває груди, — з м’якенької  
костюмної тканини. В основі каптура  
є отвір для повідця.

РОЗМІР:

Vest «CHARLIE»

MATERIAL: raincoat and suit fabric, 
silicone.

Original attractive design! The best clothes  
for four-legged fashionistas. The back and  
the hood are made of a thick raincoat fabric, 
and the part that covers the breast is made  
of a soft suit fabric. There is a hole for the 
leash in the base of the hood.

SIZE: 
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Жилет «РОЗІ» 

Vest «ROSIE»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина, нейлон, 
силікон.

MATERIAL: raincoat fabric, nylon, 
silicone.

Розкішна модель для чотирилапих модниць. 
Жилет тепленький, повністю закриває 
животик. Ніжний колір, зручний крій, якісний 
утеплювач, декоративний бант — все це 
робить модель must have в гардеробі вашої 
улюблениці. Застібка — кнопки на спинці.

A gorgeous model for four-legged fashionistas. 
The vest is warm, completely covers the tummy. 
Gentle color, comfortable cut, qualitative 
insulation, decorative bow — all this makes 
the model a must have in the wardrobe  
of your favorite. Clasp buttons are on the back.

РОЗМІР:

SIZE: 

M

M

S

S

XS2

XS2

XS

XS

ЗИМА
WINTER
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Костюм «ЛОЛА»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина, плюш, 
силікон, штучне хутро.

Ідеальна модель для зимових прогулянок. 
Тепленький, затишний костюмчик рожевого 
кольору буде чудовим вбранням для чотири-
лапих «дівчаток». Плащова тканина захистить 
від вологи, а тепла пухнаста підкладка — від 
холоду. Каптур прикрашений відворотом  
зі штучного хутра і помпоном.

РОЗМІР:

Suit «LOLA»

MATERIAL: raincoat fabric, plush, 
silicone, faux fur.

Perfect model for winter walks. A warm, cozy 
pink suit will be great clothes for four-legged 
«girls». The raincoat fabric will protect from 
moisture and the warm fluffy lining — from 
cold. The hood is decorated with faux fur  
and a pompom.

SIZE: 

M

M

S

S

XS2

XS2

XS

XS
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Костюм «БАРНІ» 

Suit «BARNEY»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина, плюш, 
силікон, штучне хутро.

MATERIAL: raincoat fabric, plush, 
silicone, faux fur.

Костюм-трансформер: каптур та штанці 
приєднуються до курточки за допомогою 
застібки-блискавки, тобто за потреби 
курточку можна носити окремо. Модель 
виготовлена з плащової тканини, яка  
не промокає, утеплювач — якісний силікон. 
На спинці костюм прикрашає блискуча 
термонаклейка.

Suit transformer: the hood and trousers are 
attached to the jacket with a zipper, which 
means that the jacket can be worn separately. 
The model is made of a raincoat fabric that 
does not get wet, the insulation is qualitative 
silicone. On the back the suit is decorated 
with a shiny thermo sticker.

РОЗМІР:

SIZE: 

M

M

S

S

XS2

XS2

XS

XS

XXS

XXS

ЗИМА
WINTER
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Костюм «ДЖУДІ»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина,  
підкладкове хутро, штучне хутро, силікон.

Тепле та зручне вбрання для прогулянок 
взимку. Плащова тканина не пропускає 
воду, а внутрішня частина з підкладкового 
хутра м’яка та тепла. Каптур прикрашає 
штучне хутро та маленькі вушка, в основі 
каптура є отвір для повідця. На спинці 
курточки – світловідбиваюча аплікація 
«рукавички».

РОЗМІР:

Suit «JUDY»

MATERIAL: raincoat fabric, lined fux, 
faux fur, silicone.

Warm and comfortable clothes for winter 
walks. The raincoat fabric is water-proof and 
the inside part made of lined fur is soft and 
warm. The hood is decorated with faux fur 
and little ears, there is a hole for leash in the 
base of the hood. There is reflective print 
“mittens” on the back of the jacket.

SIZE: 

L

L

M

M

S

S

S2

S2

XS2

XS2

XS

XS

XXS

XXS
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Комбінезон «ЦИТРУС» 

Overall «CITRUS»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина, силікон, 
вельбо.

MATERIAL: raincoat fabric, silicone, 
velbo.

В такому вбранні улюбленцю взимку буде 
тепло і зручно. Комбінезон зшито з плащової 
тканини, теплим його робить силікон та  
пухнаста трикотажна підкладка. На рівні 
талії вставлено резинки для кращого приля-
гання одягу до тіла. Крій — універсальний.

In such clothes a pet will feel warm and 
comfortable in winter. The overall is made of 
raincoat fabric, it is warm because of silicone 
and fluffy knitted lining. At the waist level 
elastics are inserted for a better fit to the 
body. Unique cut.

РОЗМІР:

SIZE: 

L

L

M

M

M2

M2

S

S

S2

S2

XS2

XS2

XS

XS

ЗИМА
WINTER
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ЗИМА
WINTER

Комбінезон «ЮККІ»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина, плюш, 
штучне хутро, силікон.

Цупка плащова тканина, з якої зшито  
комбінезон, не пропускає вологу, а підкладка 
з плюшу робить його легким і дуже теплим. 
Комір прикрашає пухнасте штучне хутро, 
а застібка-блискавка на спинці доповнена 
світловідбиваючою стрічкою.

РОЗМІР:

Overall «YUKKI»

MATERIAL: raincoat fabric, plush,  
faux fur, silicone.

The thick raincoat fabric the overall is made of  
is moisture-proof and the plush lining makes 
it light and very warm. The collar is decorated 
with fluffy faux fur, and the zipper on the back 
is complemented by a reflective ribbon.

SIZE: 

M S

M

SM

S

XS2

S2

XS

XS2 XS
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Комбінезон «ПАТРІК» 

Overall «PATRICK»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина,  
підкладочна тканина.

MATERIAL: raincoat fabric, lined fabric.

Одяг універсального крою для такс. Комбі- 
незон зшито в цупкої плащової тканини, 
яка не промокає. Комір щільно прилягає  
до шиї завдяки резинці. Застібка-блискавка 
на спинці прикрита зсередини планкою, 
аби шерсть не потрапляла між зубцями.

Universal cut of clothes for dachshunds. The 
overall is made of thick raincoat fabric, which 
doesn’t get wet. The collar fits tight around 
the neck thanks to the elastic. The zipper  
on the back is covered from the inside with 
the strap so that the wool does not fall 
between the teeth.

РОЗМІР:

SIZE: 

M

M

S

S

XS

XS

ЗИМА
WINTER
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ЗИМА
WINTER

Комбінезон «ТАКСА»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина,  
підкладочна тканина, силікон.

Модель створена спеціально для такс. 
Соковитий колір, мініатюрна аплікація  
у вигляді такси надають комбінезону  
особливу привабливість. Резинка з фікса- 
тором на поясі дозволяє регулювати ширину 
і покращувати посадку комбінезона.

РОЗМІР:

Overall «DACHSHUND»

MATERIAL: raincoat fabric, lined fabric, 
silicone.

The model is created specifically for dachshunds. 
Juicy color, miniature print in the form  
of a dachshund give a chance to regulate  
the width and better the overall fit.

SIZE: 

M

M

S

S

XS

XS
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Сумка-переноска має віконця, в які улюбле-
нець може дивитися під час подорожі. М’яке 
дно і стіни роблять мандрівку комфортною. 
Господар може нести сумку в руці або  
на плечі — є зручні ручки і довгий ремінь  
з м’якою накладкою.

РОЗМІР: 38x22x22 СМ

The carry bag has windows in which a pet  
can watch while traveling. The soft bottom 
and walls make the trip comfortable. The 
owner can carry the bag in hand or on the 
shoulder — there are comfortable handles 
and a long strap with a soft pad.

SIZE: 38x22x22 CM

Сумка має віконце, м’яку підкладку, ручки  
з лакованої штучної шкіри. Бокові стінки — 
на застібці-блискавці. Cумку можна повністю 
розібрати і компактно скласти. Модель 
прикрашає аплікація «лапка».

РОЗМІР: 38x22x22 СМ

The bag has a window, a soft loning, handles 
of lacquered artificial leather. Side walls 
with zip fastener. The bag can be completely 
disassembled. The model adorns the «paw» 
application.

SIZE: 38x22x22 CM

Сумка-переноска Carrying-bag
«ВЕСТА» «VESTA»

Сумка-переноска Carrying-bag
«ВЕГА» «VEGA»
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Практична сумка з водостійкої тканини має 
підкладку зі штучної замші, тому навіть 
в мороз улюбленцю буде в ній затишно. 
М’які ручки можна з’єднати застібкою  
на липучці.

РОЗМІР: 34x24x20 СМ

Practical bag made of waterproof fabric has  
a lining made of artificial suede, so even in  
a frost your pet will be comfortable inside. 
Soft pens can be fixed with a Velcro buckle.

SIZE: 34x24x20 CM

Створено з турботою про комфорт 
господаря і улюбленця! Переваги моделі: 
оптимальна форма, зйомний «дах», віко-
нечко з сіткою, довгі м’які ручки, кишеня 
для дрібниць.  

РОЗМІР: 40x28x21 СМ

Created with care for the comfort of the 
owner and pet! Advantages of the model: the 
ideal form, removable «roof», a window with 
a grid, long soft pens, a pocket for trifles.

SIZE: 40x28x21 CM

Сумка-переноска Carrying-bag
«СІЛЬВА» «SILVA»

Сумка-переноска Carrying-bag
«РЕМІ» «REMY»
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Зручний і практичний лежак приваблює 
тварин м’якістю і здатністю добре зберігати 
тепло. Лежак з бортиком виготовлений із 
штучної повсті. Подушка з плюшу та мебле-
вої тканини зробить відпочинок улюбленця  
ще приємнішим.

РОЗМІР: 48х37х22 СМ

Convenient and practical bed attracts animals 
with the softness and ability to keep warmth. 
Bed made of artificial felt. A plush and 
creponne pillow will make your pet’s rest 
even more pleasant.

SIZE: 48х37х22 СМ

Зручний і практичний лежак приваблює 
тварин м’якістю і здатністю добре зберігати 
тепло. Лежак з бортиком виготовлений  
із повсті з 50% вмістом вовни. Подушка  
з плюшу та меблевої тканини зробить 
відпочинок улюбленця ще приємнішим.

РОЗМІР: 48х37х22 СМ

Convenient and practical bed attracts animals 
with the softness and ability to keep warmth. 
Bed made of felt contains 50% wool. A plush 
and creponne pillow will make your pet’s rest 
even more pleasant.

SIZE: 48х37х22 СМ

Лежак Bed
«БАЛІ» «BALI»

Лежак Bed
«БАЛІ» «BALI»
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Дім-лежак у формі котячої мордочки 
з вушками і круглим отвором-входом 
виготовлений з повсті. Він стане прикрасою 
інтер’єру і найулюбленішим куточком вашої 
киці. Всередині будиночку — двоколірна 
подушка з плюшу. 

РОЗМІР: 44х28х45 СМ

House-bed in the form of a cat’s face with 
ears and a round hole-in, made of felt. It will 
decorate the interior of your appartment and 
become the most favorite place of your cat. 
Inside the house there is a two-colored plush 
pillow.

SIZE: 44х28х45 CM

Затишний будиночок у формі куба стане 
найкращим місцем відпочинку улюбленця. 
Він може чудово поспати на м’якенькій 
подушці з плюшу. Будиночок прикрашає 
малюнок-накатка «лапка».

РОЗМІР: 36х39х36 СМ

A cozy cubicle house will become pets 
favorite place to relax. It can have a sleep  
on a soft plush pillow. The house is decorated 
with a picture of «paw».

SIZE: 36х39х36 CM

Дім-лежак Bed-house
«ДРІМ» «DREАM» 

Дім-лежак Bed-house
«ГРЕЙ» «GREY» 
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Лежак з цупкої тканини м’який і зручний 
для улюбленця. Легко очищується від 
шерсті. Вишивка в тон тканини прикрашає 
цю  вишукану та практичну модель.

РОЗМІР №1: 51x41x16 СМ
РОЗМІР №2: 58x48x18 СМ

A soft, comfortable bed for a pet. Easily 
cleaned from fur. Embroidery adorns this 
exquisite and practical model.

SIZE №1: 51x41x16 СМ
SIZE №2: 58x48x18 СМ

Лежак має універсальний дизайн, чудово 
вписується в будь-який інтер’єр. Цупка 
тканина легко чиститься від шерсті та 
бруду. Чохол з двоколірної подушки можна 
знімати завдяки  застібці-блискавці.

РОЗМІР №1: 60x53x18 СМ
РОЗМІР №2: 82x65x18 СМ
РОЗМІР №3: 95x78x24 СМ

The bed has a casual design, fits organically 
into any interior. The strong fabric is easy  
to clean from fur and dirt. A two-color pillow 
cover can be removed thanks to a zip 
fastener.

SIZE №1: 60x53x18 CM
SIZE №2: 82x65x18 CM
SIZE №3: 95x78x24 CM

Лежак ЛежакBed
«ОЛІВІЯ» «OLIVIA» 

Bed
«БОСФОР» «BOSPHORUS» 
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Розкішний «диван» для вашого улюбленця 
з іграшкою-«кісточкою». Застібка-блискав-
ка дозволяє виймати подушку із дна лежака. 
М’які бортики чудово зберігають форму.

РОЗМІР №1: 54x54x27 СМ
РОЗМІР №2: 63x63x30 СМ

Luxurious «sofa» for your pet with a toy, «bone». 
The zipper allows you to remove the pillow 
from the bottom of the bed. Soft crimps 
perfectly keep shape.

SIZE №1: 54x54x27 СМ
SIZE №2: 63x63x30 СМ

Лежак Bed
«ШАРМ» «SHARM»

Будиночок одним рухом можна перетворити 
на просторий лежак з м’якими бортиками 
або «крісло» з високою спинкою. Подушку 
з лежака можна виймати і розміщувати так, 
щоб улюбленцю було зручно.

РОЗМІР: 36x36x34 СМ

The house can be easilly transformed into  
a wide bed with soft crimps or a «chair» with  
a high back. Removable pillow could be used 
as standalon item.

SIZE: 36x36x34 СМ

Дім-лежак Bed-house
«ОСКАР» «OSKAR» 
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Лежак розроблено спеціально для собак 
середніх і великих порід. Завдяки застібкам 
блискавкам подушки з дна та бортиків мож-
на виймати, а чохол чистити або мити.

РОЗМІР №4: 80x60x13 СМ
РОЗМІР №5: 102x76x14 СМ

The bed designed specially for medium and 
large dog breeds. Pillow is removable due to 
ripper and the cover could be easilly cleaned 
or washed.

SIZE №4: 80x60x13 СМ
SIZE №5: 102x76x14 СМ

Стильне місце для відпочинку улюбленця  
зшито з натурального льону, воно стане 
прикрасою інтер’єра. Подушка лежака 
двобічна: з льону та штучної замші. Дно  
з прорезиненої тканини оберігає лежак  
від вологи і ковзання.

РОЗМІР №1: 50x40x20 СМ SIZE №1: 50x40x20 СМ
РОЗМІР №2: 60x46x22 СМ SIZE №2: 60x46x22 СМ
РОЗМІР №3: 68x52x23 СМ SIZE №3: 68x52x23 СМ

A stylish place for the pets rest is made 
of natural linen this item will decorate the 
interior. Beds pillow is double-sided: linen and 
artificial suede. The bottom of the rubberized 
fabric protects the bed from moisture and 
slipping.

Лежак Bed
«АСКОЛЬД» «ASKOLD» 

Лежак Bed
«КАНТРІ» «COUNTRY» 
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Зручний, практичний та оригінальний 
будиночок для улюбленця з мікровельвету 
та м’якенького флісу задовольнить навіть 
найвибагливіших улюбленців. Нотка ком-
форту — подушка з махрового трикотажу 
всередині. 

РОЗМІР: 42x28x27 СМ

Comfortable, practical and original house for 
a pet with babycord and soft fleece will satisfy 
even the most exacting pets. Terry pillow 
maintains an extra comfort for your pet.

SIZE: 48x37x27 СМ

Дім-лежак

Bed-house

«КОМФОРТ»

«KOMFORT»
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Вишуканий дизайн, красивий об’ємний 
малюнок, цупка тканина, м’яка подушка  
зі зйомним чохлом на «блискавці» — це без-
умовні переваги моделі. Тканина красива 
і водночас міцна, тому лежак служитиме 
довго.

РОЗМІР №1: 52x40x17 СМ
РОЗМІР №2: 62x50x19 СМ

Exquisite design, a beautiful texture strong 
fabric, a soft pillow with a removable cover 
on the «zipper» are absolut advantages of 
the model. The fabric is beautiful and at the 
same time strong, so the bed will be used for 
a long time.

SIZE №1: 52x40x17 СМ
SIZE №2: 62x50x19 СМ

Основа зручного лежака виготовлена 
з прорезиненої тканини, яка не ковзає 
підлогою і легко миється. М’який флісовий 
чохол на подушку має додатковий клапан, 
який може бути ковдрою або кріпитися  
до бортика.

РОЗМІР: 66x52x24 СМ

The basis of a comfortable bed is made of 
rubberized antislip fabric and is easy to wash. 
The soft fleece pillow has a valve that can be 
used like blanket or be sticked to the side.

SIZE: 66x52x24 CM

Лежак Bed
«ЖАСМІН» «JASMINE» 

Лежак Bed
«ДЕМІ» «DEMI» 
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Аксесуар «МЕТЕЛИК»

MATERIAL: атлас.

Краватка «метелик» виготовлена з атласу 
і буде чудовим доповненням святкового 
луку улюбленця. Зручна надійна застібка. 

РОЗМІР:

Accessories «BOW-TIE»

FABRIC: satin.

The satin bow-tie will be a wonderful addition 
to the pet’s presentable look. Convenient, 
reliable fastener.

SIZE: 

SS XSXS

Набір бантиків 
6 шт. в наборі

Яскраві та функціональні прикраси  
з кольорової атласної стрічки, страз  
та намистин можна підбирати під колір 
вбрання улюбленця або господині. 

Set of bows
6 pieces in set

Bright and functional accessories made  
of colored satin ribbon, rhinestone and beads 
Possible to choose the color matching to pets 
or owners clothes.
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Шапка «УШАНКА» 

Hat «USHANKA»

МАТЕРІАЛ: плюш.

MATERIAL: plush.

Ексклюзивний дизайн, кращі матеріали, 
продуманий крій — все для зручності вашого 
улюбленця. Шапочка надійно захищає  
від холоду і не обмежує рухи. Вона зручна  
і добре тримається завдяки отворам  
для вушок і шнурку з фіксатором.

Exclusive design, the best materials, 
ergonomic parameters — everything for your 
pet comfort. The hat surely allows to face  
the cold and does not restrict pet movements. 
Perforation for ears and the cord with clamp 
ensure good fit on a head.

РОЗМІР:

SIZE: 

M

M

S

S

XS

XS
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Ковпак новорічний Аксесуар «РІЖКИ» New year`s capAccessory «HORNS»

МАТЕРІАЛ: плюш, велюр.МАТЕРІАЛ: велюр, штучна замша,  
лебединий пух.

MATERIAL: plush, velour.MATERIAL: velour, artificial suede,  
swan fluff.

Цей новорічний ковпак перетворить вашого 
улюбленця на Санта Клауса. Яскрава та якісна 
шапочка ідеально сяде на собачку завдяки 
м’якій резинці з петлями для вух.

Милі оксамитові ріжки з лебединим пухом 
зроблять вашого улюбленця справжньою 
зіркою новорічної вечірки. Ріжки кріпляться 
на м’яку тканину і утримуються на голові 
резинкою, яка закріплюється за допомогою 
фіксатора.

This New Year’s cap will turn your pet into 
Santa Claus. The bright and high-quality that 
fits perfectly with the soft rubber band and 
loops for ears.

Cute velvet horns will make your pet a real star 
of the New Year’s party. The horns are fixed  
on a soft fabrics and held on the head with  
a rubber band that is secured with a retainer.

РОЗМІР:РОЗМІР: SIZE: SIZE: 

M MSS SS XSXS XSXS
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Одяг для котів
Cats clothe 

Одяг для собак
Dogs clothe 

Measure the widest part of your pet’s chest. Please note that clothes model can 
be slim or loose according  to design, fabric or your own taste. 

Виміряйте найширшу частину грудної клітини улюбленця. Радимо також 
звертати увагу на обрану модель: в залежності від фасону, матеріалу або 
вашого бажання речі можуть бути як щільно облягаючими, так і досить 
вільними.

Переконайтеся що ваша тварина стоїть рівно. Виміряйте довжину по хребту 
від основи шиї до основи хвоста. Якщо добжина знаходиться між розмірами, 
рекомендується розглядати бідьший розмір. 

Make sure that your dog is standing straight. Measure the body length from  
the neck to the tail. If the body length is beatween the sizes it is better to choose 
bigger one.

Довжина спини (А)

Body length (А)

Об’єм грудної клітини (В)

Chest volume (В)

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
SIZE CHART

 
Розмір

 Довжина  Об’єм 
  спини (A) грудей

 
Size

 Body Chest 
  length (A) volume (B)

 XXS 18-22 25-29
 XS 23-26 28-32
 XS2 26-28 32-38
 S 27-30 37-44
 S2 28-33 50-57
 SM 27-31 44-52
 M 33-36 41-48
 M2 32-35 58-68
 L 37-40 47-56
 XL 40-43 55-65

 
Розмір

 Довжина  Об’єм 
  спини (A) грудей

 
Size

 Body Chest 
  length (A) volume (B)

 XXS 19-22 16-21
 XS 23-27 27-32
 S 27-31 32-38
 M 31-35 38-44
 L 35-39 44-50
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