


Sweatshirt/Толстовка

Material: 100% polyester. Матеріал: 100% поліестер (простібана плащова  
тканина, трикотаж на вельбо).

Original design, selection of fabrics, universal 
tailoring — this model is about style and comfort 
together. 
A bold combination of metallic fabric and soft 
knitwear make this sweatshirt remarkable.
The sweatshirt perfectly protects from cold  
and wind, the hood covers the ears.

Оригінальний дизайн, підбір тканин, універсальний
крій — все це робить модель улюбленим одягом 

чотирилапих модників та стильною «фішкою» 
гардеробу. Сміливе поєднання простібаної плащової 

тканини «металік» і м’якого трикотажу підкреслює 
індивідуальність вашого улюбленця і свідчить 
про гарний смак господаря. Толстовка чудово 

захищає від холоду та вітру, каптур 
прикриває вушка.

Benefits:
• comfortable clasp on buttons
• modern design, an unique combination of fabrics
• universal fit.

Переваги моделі:
• зручна застібка на кнопках

• сучасний дизайн, унікальне сполучення кольорів
• дуже тепла, підходить навіть для невеликого морозу.

SAPPHIRE
XS, XS2, S

AUTUMN



ОСІНЬ

Suit/Костюм

Material: 100% polyester. Матеріал: 100% поліестер (плюш).

A fluffy suit will turn your pet into a magical teddy bear. 
It is soft and pleasant to the touch. Thanks  
to the universal tailoring and colors the model  
will suit for “boys” and “girls”.
The soft suit will be a favorite outfit. The model  
is decorated with decorative logo embroidery. 

Пухнастий плюшевий костюмчик перетворить  
вашого улюбленця на чарівне іграшкове ведмежа. 

Він м’який і приємний на дотик. Завдяки універсаль-
ному крою та актуальним цього сезону кольорам 

модель підійде «хлопчикам» і «дівчаткам». 
М’який костюмчик стане найулюбленішим вбранням 

вашого чотирилапого друга. Модель прикрашає  
декоративна вишивка з фірмовим логотипом.

Benefits:
•  It’s very light and warm
•  the fabric is nice to the body
• unisex model.

Чотирилапі модники просто обожнюють  
це вбрання, тому що воно: 

• дуже легке і тепле
• тканина приємна до тіла

• модель унісекс.

ALF
XXS, XS, XS2, S, M



Vest/Жилет

Material: 100 % polyester. Матеріал: 100% поліестер (штучний кашемір, 
підкладочний трикотаж).

This model successfully combines style  
and practicality. Aqua coloured vest with stylish 
silicone patch — is a comfortable piece of clothing  
for your pet, who will create a great ensemble  
with your own outfit.
Cashmere knitwear and fluffy lining keeps warm, 
very soft and pleasant to the touch.

У цій моделі вдало поєднуються практичність 
та вишуканість. Жилет кольору морської хвилі 

з супермодною силіконовою нашивкою, прикрашеною 
тасьмою та кнопками, — це зручний одяг 

для вашого улюбленця, який створить ансамбль  
із вашим власним вбранням. Кашеміровий  

трикотаж та пухнаста підкладка чудово зберігають 
тепло, дуже м’які й приємні на дотик.

Benefits:
• modern design
• high quality materials that retain warmth perfectly
• incredibly comfortable and soft.

Переваги жилету APOLLO:
• надсучасний дизайн

• високоякісні матеріали, які чудово зберігають тепло
• неймовірно комфортний та м’який.

APOLLO
XS, XS2, S, M

AUTUMN



Sweatshirt/Толстовка

Material: 100 % polyester. Матеріал: 100% поліестер (пальтова тканина,  
трикотаж на вельбо).

A model for comfortable walks and bright photo sets 
in autumn. Original tailoring, high collar, interesting 
combination of colors — all this makes the model  
the best for autumn. A zipper on the back makes  
it easy to put a sweatshirt, and a special bar  
prevents wool from getting between the zipper.  
The model is supplemented with a reflective patch.

Ця модель — просто ракета! Вона створена  
для комфортних прогулянок і яскравих фотосетів 
восени. Оригінальний крій, високий комір, цікаве 

поєднання кольорів — все це робить модель  
якнайкращим осіннім одягом. Застібка-блискавка 

на спинці полегшує вдягання толстовки,  
а спеціальна планка запобігає потраплянню шерсті 

між зубцями. А щоб бешкетник не загубився,  
модель доповнена світловідбиваючою нашивкою. 

Benefits:
•  the original tailoring and geometric pattern
• the comfort for a pet
• a reflective element for safe walks.

Чому толстовку ELON варто купити:
• оригінальний крій і геометричний малюнок

• зручність для улюбленця
• світловідбиваючий елемент для безпечних прогулянок.

ELON
XS, XS2, S

ОСІНЬ



Vest/Жилет

Material: 100% polyester. Матеріал: 100% поліестер (трикотаж на вельбо).

The PLUTO vest is simply designed for autumn walks 
and adventures because it is very comfortable  
and has reflective elements. The soft warm  
jersey makes the vest cozy and comfortable.
Vest is very soft, easy to dress without a clasp; 
high collar perfectly protects neck from cold.

Жилет PLUTO створений для осінніх прогулянок 
та пошуку веселих пригод на свій хвостик, бо він 

дуже зручний та має світловідбиваючі елементи. 
М’якесенький теплий трикотаж робить жилет  

затишним та комфортним. Жилет настільки 
м’який, що легко вдягається без застібки,  

а високий комірець чудово захищає 
шию від холоду. 

Benefits:
• you can wear it on your own or wear it under a raincoat
• it’s very nice to the touch
• makes walking safe in the darkness.

Жилет PLUTO найкращий, тому що:
• можна носити самостійно або вдягати під дощовик

• дуже приємний на дотик
• робить прогулянки у сутінках безпечними.

PLUTO

AUTUMN

XXS, XS, XS2, S, M



Sweeter/Светр

Material: 100 % polyester. Матеріал: 100% поліестер (трикотаж утеплений).

Your cat or kitty will be a real space hero in this outfit. 
Warm jersey pleasant to the body, well heated,  
so the kitty will be comfortable as at home in cold 
weather, and during walks. The fabric is very elastic, 
so the sweater is easy to put on over head.  
The model is decorated with a stylish  
holographic print.

Ваш котик або кішечка будуть в такому вбранні 
справжнім космічним героєм. Утеплений трикотаж 

приємний до тіла, добре гріє, тож котику буде  
комфортно у холодну погоду. Тканина дуже  

еластична, тому светр легко вдягається через  
голову. Порадуйте котика теплим і красивим  

вбранням! Модель прикрашає стильна  
голографічна термоаплікація.

Benefits:
• it’s made of soft knitwear
• fits perfectly, does not restrict movement
• cozy and modern.

Светр — прекрасна модель для улюбленця, тому що:
• зшита з м’якого трикотажу на вельбо

• відмінно сидить, не обмежує рухи
• затишна і красива.

BRUCE

ОСІНЬ

XXS, XS, S, M, L



XS, XS2, S, M, L

Vest/Жилет

Material: 100% polyester. Матеріал: 100% поліестер (плащова тканина, 
силікон, підкладочна тканина).

Stylish vest will warm your pet in autumn weather  
and winter frosts. This season khaki color is in trend — 
it is very pleasant and practical. The vest is decorated 
with a mint belt on velcro. Belt allows you to fit  
the model on the figure, so your pet in this vest will  
be warmer and more comfortable. A high collar covers 
the neck well and makes a walk comfortable even 
on a cold windy day. Comfortable clasp on velcro 
simplifies the process of dressing your pet.

Стильний жилет зігріє улюбленця в осінню негоду
і зимові морози. Колір хакі цього сезону у тренді — 

він дуже приємний та практичний. А щоб модель 
була привабливою та яскравою, жилет прикрашений
поясом м’ятного кольору на липучці. Пояс дозволяє 

підігнати модель по фігурі. Високий комір добре 
прикриває шию. Зручна застібка на липучці 

спрощує процес вдягання улюбленця. 

Benefits:
• stylish design
• holographic patch on the belt
• warm and lightweight silicone filler.

Чому варто купити жилет MARS:
• стильний дизайн

• голографічна нашивка на поясі
• теплий і легкий силіконовий наповнювач.

MARS

WINTER



XS, XS2, S, M

Jacket/Жакет

Material: 100% polyester. Матеріал: 100% поліестер (плащова тканина, дубляж, 
силікон, підкладочний трикотаж)

This stylish model will be actual for everyday  
walking or for a special occasion. The jacket  
is complemented with collar and straps on the buttons. 
Reflective stars will allow you to see a pet  
in the darkness. Jacket is insulated with  
silicone filler, and soft lining.

Бути зіркою легко! Для цього треба лише стильний 
жакет SIRIUS та трошки харизми. Ця стильна модель 

буде до речі як на звичайній прогулянці, так і для  
особливого привіду. Жакет доповнюють картатий 

комір та патики на кнопках. Світловідбиваючі апліка-
ції-зірочки дозволять вам добре бачити улюбленця 

навіть у сутінках, а йому сяяти. Жакет утеплений  
силіконовим наповнювачем, а м’яка підкладка  
не лише гріє, але й дуже приємна до тіла, тому  
улюбленець буде вдягатися із задоволенням.

Benefits:
• suitable for walks even in frosty weather
• very light and warm
• stylish cut and color combination.

Переваги моделі:
• підходить для прогулянок навіть у морозну погоду

• дуже легка та тепла
• стильний крій та сполучення кольорів.

SIRIUS

ЗИМА



XXS, XS, XS2, S, M

Suit/Костюм

Material: 100% polyester. Матеріал: 100% поліестер (плащова тканина, 
підкладочний трикотаж, силікон).

A warm water-repellent winter outfit — must be  
in your pet’s wardrobe. Model-transformer  
can be worn as a suit in frost, in spring it will turn 
into a jacket with a hood — pants combined  
with a zipper jacket and easy to remove.  
The hood can be locked with a button if needed.

Тепленьке зимове вбрання — must have у гардеробі  
улюбленця. Модель-трансформер можна носити як 

костюм в сильні морози, а у відлигу він перетвориться
на курточку з каптуром — штанці поєднуються 

із курткою застібкою-блискавкою і легко знімаються. 
Каптур за потреби можна зафіксувати кнопкою. 

Ми пропонуємо унікальне сполучення матеріалів: 
водовідштовхуюча плащова тканина, легесенький 

утеплювач силікон і пухнаста підкладка. Модель 
прикрашає силіконова нашивка — тренд сезону. 

Блискавка на нашивці приховує отвір для повідця.
Benefits:
• universal teiloring
• current design
• leash hole on the backrest.

Переваги костюму:
• універсальний крій
• актуальний дизайн

• отвір для повідця на спинці

DRAGON

WINTER



XS, XS2, S, M

Overall/Комбінезон

Material: 100% polyester. Матеріал: 100% поліестер (плащова тканина, силікон, 
підкладочний трикотаж).

Practical lightweight overall has a comfortable zipper 
on the back. Inside and outside the buckle is covered 
with strips — so that the wool does not get between 
zipper, and water does not seep into it.
The water-repellent coat allows you to walk in the 
snow and rain, fluffy lining and silicone insulation — 
no fear of frost. A rubber band on the belt improves 
the fit. Coloured stripes and a holographic patch 
decorate the overall.

Практично, тепло та зручно — саме про це подбали 
наші дизайнери. Практичний легкий комбінезон  

має зручну застібку-блискавку на спинці. Зсередини 
і зовні застібка прикрита планками — щоб шерсть  

не потрапляла між зубцями, а вода не просочувалася 
всередину. Водовідштовхувальна плащовка  

дозволяє гуляти у сніг та дощ, пухнаста підкладка 
та силіконовий утеплювач — не боятися морозу. 

Резинка на поясі покращує посадку. Комбінезон при-
крашають кольорові смуги та голографічна нашивка.

Benefits:
• a reflective element for safe walks
• comfort of dressing
• high collar covers the neck well.

Переваги моделі:
• робить прогулянки у сутінках безпечними

• зручність вдягання
• високий комір добре прикриває шию.

ROCKET

ЗИМА



Dogs clothes/Одяг для собак

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

Довжина спини (А)

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.

Body length (А)

Виміряйте найширшу частину грудної клітки 
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.

Об’єм грудної клітки (В)

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. 

Chest volume (В)

SIZE GUIDE/ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

Розмір Довжина спини (A) Об’єм грудної 
клітки (B)

Size Body length (A) Chest 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

pet-fashion.com.ua
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