ВЕСНЯНА КОЛЕКЦІЯ 2020
В основі будь-якої колекції лежать ідеї, мрії. Джерелом
натхнення для нас у 2020 році став космос. Наша планета —
маленька частинка величезного Всесвіту, таємниці якого люди
намагаються розгадати не одне тисячоліття. В останні роки
нові технології дозволили підняти завісу таємниці. Новітнім
приголомшливим відкриттям стало озеро на Марсі. І відразу
почалися суперечки: а чи є там життя? Поки що це таємниця,
але так хочеться наблизитися до розгадки
і хоча б у мріях помандрувати в космосі.
У колекції «Весна-2020» космічна тема відтворена в кожній моделі.
Картину космосу допомагають створювати принти з планетами
та зірками, блискітки і незвичайний футуристичний крій.
Асиметрія, незвичайні рішення, приміром, каптур з прозорої
тканини-плівки, комір-хомут або рукава-крильця,
задають настрій сезону.
Кольорова гамма весняної колекції 2020 року — всі відтінки
неба і хмар: блакитний, бірюзовий, бузковий, сірий. Саме
в цих кольорах представлено більшість моделей.
Ми зробили космос трохи ближчим. Переконайтеся, що в наших
космічних моделях ваш улюбленець буде найяскравішою,
дивовижною і чарівною Зірочкою у всьому Всесвіті.

Дощовик

КОСМОС

XS, XS2, S, SM, M, L
Матеріал: плащова тканина, силіконова тканина.
Переваги моделі:
• тканина відштовхує воду і надійно захищає
улюбленця від дощу і вітру
• каптур зручний, не спадає, за необхідності
фіксується кнопкою
• в основі каптура є отвір для повідця
• застібка на кнопках
• крій універсальний
• резинка з фіксатором на боках дозволяє підігнати
модель по фігурі
• прикраса на спинці — симпатична термоаплікація.

XS, XS2, S, S2, SM, M, M2
Мінімалістичний дизайн, максимальна оригінальність
і практичність, а головне — комфорт вашого улюбленця!
Саме цими принципами керувалися дизайнери,
створюючи стильний дощовик. Тут мінімум зайвих
деталей, все зручно, доцільно і тому красиво. У такому
дощовику ваш улюбленець буде справжньою зіркою
у чотирилапій компанії і сонечком для вас, оскільки
після прогулянки ви матимете мінімум проблем
з купанням.

Жилет

ОРБІТА

XS, XS2, S, S2, SM, M, M2, L, XL
Матеріал: плащова тканина, джинс,
підкладочний трикотаж «хутро».
Чим ще цікава модель:
• жилет має тепленьку підкладку
з трикотажу «під хутро»
• прикраса — силіконова нашивка з логотипом
• вдале поєднання кольорів та матеріалів
• зручна застібка на кнопках.

Денім — це тренд на всі часи. Щороку провідні будинки
моди Versace, Karl Lagerfeld та інші пропонують
колекцію джинсового одягу. Ви у своєму гардеробі
напевне маєте не одну модель з цього матеріалу, тож
вашому улюбленцю таке вбрання теж дуже сподобається. Ви разом з чотирилапим другом будете вдягнуті
згідно з останніми модними тенденціями! Цупка
джинсова тканина вдало поєднується з водонепроникною плащовкою з космічним принтом. Капур захистить
голову та вушка від дощу та вітру, а якщо у ньому
немає потреби — його можна закріпити кнопкою.
Крій універсальний.

Костюм

СПЕЙС

XXS, XS, XS2, S, M
Матеріал: трикотаж «футер», котон плісирований.

Переваги костюму:
• закритий живіт
• зручна застібка на кнопках
• модні кольори
• прикраса — термоаплікація.

Топова модель для стильних чотирилапих «дівчаток»!
Ваша улюблениця в такому вбранні буде справжньою
зіркою на прогулянці. Вдале поєднання кольорів,
плісирована тканина, блискуча термоаплікація,
комірець-стійка — все це робить костюм привабливим,
сучасним. Завдяки вдалому крою та м’якенькому
трикотажу модель зручна й тепла.

Толстовка

КАПСУЛА

XS, XS2, S, S2, M, M2
Матеріал: пальтова тканина, акриловий
трикотаж, фатин.
Переваги толстовки:
• краї моделі обшиті м’яким трикотажем
• каптур зручно кріпиться за допомогою кнопки
• є отвір для кріплення шлеї
• прикраса — силіконова нашивка з логотипом.

Грайливо, блискотливо та оригінально!
Це тепле і зручне вбрання ідеальне для весняних
прогулянок. Воно яскраве, привабливе і водночас
зручне й тепленьке. Толстовка для чотирилапих
модників надійно захищає від холоду, а каптур
з фатиновом чохлом та блискітками робить образ
неповторним та довершеним.
Універсальний крій дозволяє вам стильно вдягнути
«хлопчика» і «дівчинку».

Комбінезон

ЮПІТЕР

XXS, XS, XS2, S, M
Матеріал: трикотаж «ангора»,
трикотаж акриловий.
Переваги моделі:
• трикотаж «ангора» сірого кольору додає моделі
вишуканості
• матеріал дуже легкий, теплий і тоненький
• комбінезон прикрашає термоаплікація
та силіконова нашивка.

В такому стильному комбінезоні ваш улюбленець
зможе зачарувати Всесвіт! Елегантний та комфортний
комбінезон зі смугастим коміром-хомутом має
оригінальний вигляд.
Матеріал надзвичайно еластичний, тому застібка тут
не потрібна — модель легко вдягається через голову.

Костюм

ПУНШ

XXS, XS, XS2, S, M
Матеріал: трикотаж «вельвет»,
трикотаж акриловий.

Переваги моделі:
• зручно вдягається
• дуже легенька й тепла
• космічно чарівна.

Головна фішка цього костюму в стилі сasual — добір
матеріалів та кольорів. Трикотаж «вельвет» та легкий
акриловий трикотаж водночас теплі, чудово сполучаються і надають моделі оригінального вигляду. А ще цей
костюмчик неймовірно приємний на дотик, тож впевнені,
ваш улюбленець не захоче його знімати. Завдяки такому
сполученню тканин костюм чудово сидить, не заважає
рухатися улюбленцю. Бузковий та меланж — актуальні
кольори сезону.

Жакет

ШАТЛ

XS, XS2, S, M
Матеріал: акриловий трикотаж,
костюмна тканина.
Переваги моделі:
• рукавчики з еластичного трикотажу
покращують посадку
• кнопки дуже зручні й не пошкоджують тканину
• прикрашає модель шкіряна нашивка
з логотипом.

Здається, що до розробки цієї моделі доклав руку
будинок мод Chanel: цупка тканина нагадує ту, що
використовується для пошиття класичних чоловічих
костюмів, а м’які лінії надають моделі елегантності
й вишуканості. Щоб вдягти жакет, знадобиться
одна хвилина, а щоб застібнути – одна секунда.
Це надзвичайно елегантне вбрання для чотирилапих
модниць і безсумнівне свідчення гарного смаку
їхніх господарів.

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
Одяг для собак

Довжина спини (А)

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.

Розмір

Довжина спини (A)

Об’єм грудей (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

Об’єм грудної клітини (В)

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

ДЛЯ СОБАК
З ХАРАКТЕРОМ

ТОЛСТОВКИ
ТА БОРЦІВКИ
з написами
чорний

меланж

XS, XS2, S, M

XS, XS2, S, M

Матеріал: трикотаж «футер»

Матеріал: 80% котон, 20% поліестер

Кожен улюбленець — індивідуальність.
Наше завдання — допомогти виявити цю індивідуальність, тому ми створили стильні толстовки з написами.
Зручна і практична толстовка унісекс — незамінна
базова річ у гардеробі кожного хвостатого улюбленця.
Матеріал толстовки — бавовняний трикотаж-футер:
щільний зовні, приємний і теплий всередині.

Ми знаємо, як підкреслити індивідуальність вашого
улюбленця. Тому створили колекцію стильних борцівок
з написами для собак з характером. Універсальний
крій, якісні матеріали та цікаві текстові принти
не залишать байдужими жодного модника і модницю.

2 написи у 2 кольорах

5 написів у 2 кольорах

Переваги моделі:
• універсальна модель для будь-якого сезону
• не обмежує рухи
• актуальні кольори
• текстовий принт передає характер улюбленця
і створює настрій оточуючим.

вул. Зернова, 4, м. Харків
61105, Україна
+38 (057) 766-36-36
0 (800) 21-23-40
questions@priroda.ua

Переваги моделі:
• матеріал - легкий та еластичний бавовняний трикотаж
• універсальні кольори
• зручно надягати
• базова річ у гардеробі улюбленця
на будь-який сезон.

pet-fashion.com.ua

