T-shirt

GALAXY

XS, XS2, S, M

Material: knitted cotton.
A comfortable practical t-shirt for playful, funny
and minx! Colorful t-shirts with “space” thermoapplication can be wear in the heat and evening cool,
put under a raincoat or vest, and even wear at home.

Benefits:
• universal fit
• no fastener — easy to wear due to soft elastic garment
• bright colors in assortment.

XS, XS2, S, M

Футболка

ГАЛАКТИКА

Матеріал: бавовняний трикотаж.
Зручна практична футболка для грайливих, веселих
та пустотливих! Різнокольорові футболки
з «космічними» термоаплікаціями можна носити
в спеку і вечірню прохолоду, вдягати під дощовик
або жилет і навіть носити вдома.

Переваги моделі:
• універсальний крій
• без застібки — легко вдягається завдяки м’якій
еластичній тканині
• яскраві кольори в асортименті.

Blouse

MOON

Fabric: shirt cotton.
Romantic blouse with a yoke will be suitable
for true fashion girls. Yoke with ruffle and shiny
thermo-application. Free tailoring blouse
made of cotton fabric, that very comfortable
for sun protection in summer.

“Must-have” model in pet’s wardrobe cause of:
• protects of heat
• don’t hitch to move
• looks charming.

XS, XS2, S

Блуза

ЛУНА

Матеріал: бавовняна сорочкова тканина.
Романтична блуза з кокеткою підійде
для справжніх дівчаток-модниць. Кокетка
з оборкою та сяючою термоаплікацією.
Блуза виконана із бавовняної тканини,
вільного крою, це дуже зручно саме
влітку — для захисту
від сонця.

Модель мust-have у гардеробі улюбленця, тому що:
• захищає від спеки
• не заважає рухатися
• має чарівний вигляд.

Dress

LYRA

XXS, XS, XS2, S

Fabric: cotton fabric, tulle.
This bright dress is reminiscent of the northern
lights and stars shining on the sky. The combination
of cotton fabric and tulle creates a feeling
of lightness and tenderness. Top of the dress
decorated by sequins, ruffles makes model more
romantic, elegant and comfortable at the same time.
Magic outfit for 4-paws fashionistas!

Benefits:
• original fit
• bright color look
• comfortable to wear due to snaps.

Сукня

ЛІРА

Матеріал: бавовняна тканина, фатин.
Ця яскрава сукня нагадує водночас північне сяйво
і блиск зірок на небі. Сполучення бавовняної
тканини і фатину створює відчуття легкості,
ніжності. Верхня частина сукні прикрашена
блискітками, а оборки роблять модель
романтичною, вишуканою і водночас зручною
та вільною. Чарівне вбрання
для чотирилапих модниць!

Переваги сукні:
• оригінальний крій
• яскравий кольоровий вигляд
• зручно вдягається завдяки кнопкам

Shirt

PHOENIX

Fabric: shirt cotton, denim.
The combination of denim and color printed
shirt garment is a trend represented in most
famous brands collections. Shirt with turndown
collar, small sleeves and denim yoke.
The fold on back makes model more
casual with a better fit.

Benefits:
• fastener – snaps
• natural fabric
• always trendy.

XS, XS2, S

Сорочка

ФЕНІКС

Матеріал: бавовняна сорочкова тканина, джинс.
Сполучення джинсової та сорочкової тканини
з кольоровим принтом — тренд, який використовують у своїх колекціях найвідоміші бренди,
зокрема Gucci, Tommy Hilfiger, Trussardi.
Сорочка має відкладний сорочковий
комірець, невеличкі рукави та джинсову
кокетку. Складка на спинці робить
модель більш вільною і покращує посадку.

Переваги моделі:
• застібка – кнопки
• натуральна тканина
• завжди в моді.

Shirt

STITCH

XXS, XS, XS2, S

Fabric: shirt cotton.
The checkered shirt is the model for all time.
You probably have it in your wardrobe, and now
your pet wearing that outfit will have a very stylish
look next to you. The main features of the model:
convenience, practicality, perfection. This shirt
combines with any other clothing, easy to wear,
made of natural cotton fabric.

Why you must buy this shirt:
• always actual style and colors
• easy care
• don’t restrict any movement.

Сорочка

СТІТЧ

Матеріал: бавовняна сорочкова тканина.
Картата сорочка — модель на всі часи. Вона напевне
є у вашому гардеробі, тепер і ваш улюбленець
в такому вбранні буде мати поруч з вами надзвичайно
стильний вигляд. Головні риси моделі: зручність,
практичність, довершеність. Сорочка сполучається
з будь-яким іншим одягом, зручно вдягається
і зшита з натуральної бавовняної тканини.

Чому варто придбати сорочку:
• завжди актуальний фасон та колір
• проста у догляді
• не обмежує рухи.

Suit

ASTRO

XS, XS2, S

Fabric: knitted cotton, viscose.
Stylish model for little imps, which emphasizes
your pet’s cheerful character. The attention
of people around to your 4-paws fashionista
will be “astronomical”. Pants with straps and white
t-shirt with a bright pattern create a positive
mood and allow you to enjoy summer walking.

Benefits:
• comfortable fit
• soft touch fabric
• easy to wear.

Костюм

АСТРО

Матеріал: бавовняний трикотаж, віскоза.
Стильна модель для маленьких бешкетників,
яка підкреслить життєрадісний характер
вашого улюбленця! Увага оточуючих на вулицях
міста до вашого чотирилапого модника стане
просто астрономічною! Штанці з лямками
і біла футболочка з яскравим малюнком створюють
позитивний настрій, не заважають улюбленцю
насолоджуватися прогулянкою влітку.

Переваги моделі:
• зручний крій
• приємна на дотик тканина
• легко вдягається.

Suit

ORION

XXS, XS, XS2, S, M

Material: knitted cotton, shirt fabric.
Suit in casual style for 4-paws stars! Comfortable,
soft touch and practical. Suit for boys made
in classic colorways. There is a thermo-application
logo on a back, and belt with decorative details
of a printed cotton, which imitate the bottom
of a shirt.

Benefits:
• cotton fabrics
• stylish fit
• goes perfectly with your everyday clothes.

Костюм

ОРІОН

Матеріал: бавовняний трикотаж,
сорочкова тканина.
Костюмчик у стилі casual для чотирилапих зірок!
Зручний, приємний на дотик і практичний.
Костюм для хлопчиків виконаний у класичній
кольоровій гаммі. На спинці модель прикрашає
термоаплікація з логотипом, на поясі — декоративні
деталі з принтованого котону,
які імітують низ сорочки.

Переваги моделі:
• бавовняні тканини
• стильний крій
• чудово сполучається з вашим
повсякденним одягом.

Cap

SUMMER

XS, S, M

Fabric: cotton fabric, denim.
Cap with a denim visor made of light cotton fabric.
Bright color allows you to wear it with any outfit.
Ear loops have locks that allow you to adjust
the size of the holes and fit the headgear
to make your pet comfortable.

Benefits:
• lightweight natural fabric
• universal design
• fits perfectly with the “Stitch” shirt.

Кепка

ЛІТНЯ

Матеріал: бавовняна тканина, джинс.
Кепка з джинсовим козирком з легкої бавовняної
тканини. Яскравий колір дозволяє надягати
її із будь-яким вбранням. Петельки для вушок
мають фіксатори, які дають можливість регулювати розмір отворів і підігнати головний убір так,
щоб улюбленцю було зручно.

Переваги моделі:
• легка натуральна тканина
• універсальний дизайн
• ідеально сполучається із сорочкою «Стітч».

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
SIZE GUIDE
Одяг для собак
Dogs clothes

Body length (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.

Chest volume (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.

Розмір

Довжина спини (A)

Об’єм грудей (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

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.

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 бути
як щільно облягаючими, так і досить вільними.
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