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ВЕСНА/ОСІНЬ
SPRING/AUTUMN



Дощовик «КЕЛЛІ» Raincoat «KELLY»
Матеріал: плащовка Fabric: whipcord

Дощовик з підкладкою чудово захищає 

від вологи та бруду! Він має каптур, який 

у разі потреби можна закріпити кноп-

кою, та декоративну спідничку. Зручна 

застібка на кнопках.

The raincoat with a lining perfectly protects 

from a moisture and dirt! It has decorative 

shirt and hood, which can be fastened with 

a button if necessary, and a decorative skirt. 

Convenient button fastener.

ХS2 ХS2S SM MXS XS

Доступний розмір: Size: 

ОСІНЬ/ВЕСНА

AUTUMN/SPRING
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Дощовик «БІНГО» Raincoat «BINGO»
Матеріал: плащовка Fabric: whipcord

Практичний дощовик з підкладкою. Каптур 

можна зафіксувати кнопкою. Є отвір для 

повідця. Край каптура та лапки — на ре-

зинці. Резинка з фіксатором дозволяє 

регулювати довжину спини. 

Practical raincoat with lining. The hood can 

be fastened with a button. There is a hole for 

a leash. The edge of the hood and holes for 

paws have elastic bands. The elastic band 

with fixing mechanism allows you to adjust 

the length of the back.

ХS2 ХS2S SM MXS XS

Доступний розмір: Size: 

ВЕСНА/ОСІНЬ

SPRING/AUTUMN

4



ТРИКОТАЖ
KNITWEAR



Жилет «СМАЙЛ» West «SMILE»
Матеріал: трикотаж, плюш Fabrics: jersey, plush

Жилет можна носити в прохолодний день, 

вдягати під дощовик чи комбінезон. Каптур 

можна за потреби закріпити. Зручна застіб-

ка на кнопках.

West is suitable for a cold weather, can 

be worn even under raincoat or overalls. 

The hood can be fixed with  if necessary. 

Convenient button fastener.

S SS2 S2M MXS2 XS2

XS XSXXS XXS

Доступний розмір: Size: 

6

ТРИКОТАЖ

KNITWEAR



Толстовка «ГЕНРІ» Sweatshirt «HENRY»
Матеріал: трикотаж-велюр, 

простібаний велюр, плюш 

Fabrics: jersey-velor, plain velor, 

plush

Толстовку можна носити в прохолодну 

погоду. Модель має високий комір, що 

частково захищає голову, і застібку на 

кнопках. На лапках — м’які манжети.

Sweatshirt is nice for cool weather. The model 

has a high collar, which partially protects the 

head, and a button fastener. There are soft 

cuffs on the paws.

ХS2ХS2 SS MM XSXS

Доступний розмір: Size: 

7

ТРИКОТАЖ

KNITWEAR



Комбінезон «СНУПІ» Overalls «SNOOPY»
Матеріал: трикотаж, плюш Fabrics: jersey, plush

Дуже легкий і водночас теплий комбінезон. 

Каптур прикрашений малюнком-накаткою 

«лапка» і має підкладку. За потреби каптур 

можна закріпити кнопкою. Зручна й надій-

на застібка на кнопках.

Very light and at the same time warm overalls. 

The hood with lining and is decorated with a 

pattern-knitted «paw». The hood can be fixed 

with a button, If necessary. Convenient and 

reliable button fastener.

XS2 XS2S SM MXS XSXXS XXS

Доступний розмір: Size:

8

ТРИКОТАЖ

KNITWEAR



Костюм «АЛЬФ» Suit «ALF»
Матеріал: плюш Fabric: plush

Легенький, м’який та теплий костюм 

з вишивкою «лапка» дуже зручний і прак-

тичний. Каптур з трикотажною підкладкою 

прикрашений вушками. Крій універсаль-

ний. Застібка на кнопках.

A light, soft and warm suit with a «paw» 

embroidery. Is very comfortable and practical. 

The hood with a jersey lining is decorated 

with ears. Universal cutting. Button fastener.

ХS ХSХS2 ХS2S SXXS XXS

Доступний розмір: Size: 

9

ТРИКОТАЖ

KNITWEAR



Костюм «ГРАНД» Suit «GRAND»
Матеріал: трикотаж Fabric: knitted fabric

Переваги костюму: зручність, прак-

тичність та оригінальній добір тканин. 

Глибокий каптур не спадає, а за потреби 

закріплюється кнопкою. Трикотаж м’який 

і цупкий, добре носиться. 

Advantages of the suit: convenience, 

practicality and uniq selection of fabrics. 

The deep hood does not drop, and could be 

fastened by a button  if necessary. Knitwear 

is soft and has close texture, hard-wearing.

ХS2 ХS2S SM MXS XSXXS XXS

Доступний розмір: Size: 

10

ТРИКОТАЖ

KNITWEAR



Костюм «СТЕФАНІ» Suit «STEFANY»
Матеріал: трикотаж з люрексом Fabrics: jersey with lurex

Стильний костюм універсального 

крою прикрашений термонаклейкою 

та декоративним шнурком. Для зручності 

та кращої посадки на лапках є манжети. 

Застібка — кнопки.

Stylish suit with universal cutting stamps with 

a thermo-sticker and a decorative cord. There 

are cuffs on the paws for nice and convenient 

fit. Button fastener.

ХS2 ХS2S SM MXS XSXXS XXS

Доступний розмір: Size: 

11

ТРИКОТАЖ

KNITWEAR



Толстовка «ЛЕОН» Sweatshirt «LEON»
Матеріал: простібаний трикотаж. Fabric: plain jersey

Універсальна модель, яку можна носити 

самостійно і вдягати під інший одяг: дощо-

вики, курточки, комбінезони. М’яка трико-

тажна толстовка прикрашена кольоровою 

резинкою і вишивкою на спині. 

Universal model that can be worn single 

or under other clothing (raincoats, jackets, 

overalls). Soft knitted sweatshirt is decorated 

with a colored elastic band and embroidery 

on the back.

ХS2 ХS2S SM MXS XS

Доступний розмір: Size:

12

ТРИКОТАЖ

KNITWEAR



Свитер «ДЖАСТІН» Sweater«JUSTIN»
Матеріал: акриловий трикотаж Fabrics: Acrylic jersey

Светр м’якого з акрилового трикотажу має 

широкий комір і спеціальні м’які петлі, що 

фіксують його на задніх лапах і забез-

печують ідеальну посадку. Светр легко 

вдягається через голову.

The soft acrylic knitwear sweater is with a 

wide collar and special soft loops that fix it 

on the hind legs and provide a perfect fit. The 

sweater сan be easily put on from the head 

side.

S SM ML LXS2 XS2XS XS

Доступний розмір: Size: 

13

ТРИКОТАЖ

KNITWEAR



Комбінезон «ПЕГАС» Overalls «PEGASUS»
Матеріал: акриловий трикотаж, 

плюш 

Fabric: Acrylic jersee, plush

Теплий комбінезон з м’якою підкладкою. 

Щоб улюбленцю було тепліше, на лапках 

зроблено манжети, довжину спинки можна 

регулювати. Плюшевий каптур має підклад-

ку. Зручна застібка на кнопках.

Warm overalls with a soft lining. The cuffs 

are made with wristband to make your pet 

warmer. The length of the hind legs can be 

adjusted. Plush capture is with a lining. Easy 

button fastener.

SM SMM ML LS S

XS XSXXS XXS

Доступний розмір: Size: 

14

ТРИКОТАЖ

KNITWEAR



Костюм «ШАРОН» Suit «SHARON»
Матеріал: неопрен, плюш Fabric: neoprene, plush

Стильне та ошатне вбрання для «дівчаток» 

з теплою підкладкою з плюшу та капту-

ром — це ідеальний варіант для сухої про-

холодної погоди. На лапках для зручності  

є манжети. Застібка на кнопках. 

Stylish and elegant suit for «girls» with a 

warm plush lining and a hood which is the 

ideal option for dry, cool weather. The cuffs 

are made with wristband to make your pet 

feel more comfortable. Button clasp.

XS2 XS2S SM MXS XS

Доступний розмір: Size: 

15

ТРИКОТАЖ

KNITWEAR



Толстовка «ТІФАНІ» Sweatshirt «TIFFANY»
Матеріал: трикотаж жакард, велюр, 

плюш, штучне хутро

Fabric:  jersey jacquard, velour, plush,  

faux fur

Легка і дуже тепла толстовка незамінна 

в суху морозну погоду. Переваги моделі: 

вишуканий дизайн, зручна застібка, зруч-

ний каптур з штучним хутром, який можна 

відстібнути.

Lightweight and very warm sweatshirt is must 

have for dry and frosty weather. Advantages 

of the model: exquisite design, handy clasp, 

convenient hood with faux fur, wich could be 

unfastened. 

ХS ХSХS2 ХS2S SXXS XXS

Доступний розмір: Size:

16

ТРИКОТАЖ

KNITWEAR



Светр «КРИС» Sweater «KHRIS»
Матеріал: акриловий трикотаж Fabric: Acrylic jersey

Светр має високий комір і петлі під задні 

лапки, які забезпечують гарну посадку. 

Тканина м’яка та еластична, тому светр 

легко вдягати через голову — тварина 

не відчуває дискомфорт.

The sweater is with high collar and hinges 

for hind legs, which garantee perfect fit. The 

fabric is soft and elastic, so the sweater is 

convenient to put on over the head. Your pet 

will not feel discomfort.

ХS ХSS SM M

Доступний розмір: Size:

17

ТРИКОТАЖ

KNITWEAR



Светр «БРЮС» Sweater «BRUCE»
Матеріал: трикотаж на вельбо Fabric: jersey, velbo

Светр з теплого трикотажу на вельбо дуже 

легкий і не спричиняє скатування шерсті. 

Вдягається через голову і фіксується на 

задніх лапках за допомогою м’яких петель. 

A sweater made of warm knitwear is very 

light and does not cause the wool rolling. Put 

on the head and fixed on the hind legs with 

soft loops..

S SM ML LXS XSXXS XXS

Доступний розмір: Size: 

ОДЯГ ДНЯ КОТІВ
CLOTHES FOR CATS
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Светр «ТОМАС» Sweater «THOMAS»
Матеріал: трикотаж на вельбо, плюш Fabric: jersey with velbo, plush

Светр з теплого трикотажу та плюшу при-

крашений вишивкою «котик» на спині. Має 

високий м’який комір. Легко вдягається 

через голову.

A sweater with warm knitwear and plush is 

with a «cat» embroidery on the back, and with 

high soft collar. Easy to put on over the head.

S SM ML LXS XS

Доступний розмір: Size: 

ОДЯГ ДНЯ КОТІВ
CLOTHES FOR CATS
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ЛІТО
SUMMER



ЛІТО
SUMMER
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Костюм «ФІТНЕС» Suit «FITNESS»
Матеріал: бавовняний трикотаж Fabric: cotton knitwear

Спортивний стиль завжди в моді! Костю-

мчик має пояс зі шнурком, за допомогою 

якого можна коригувати модель по фігурі.

Sports style is always on trend! The suit has 

a belt with a lanyard, which will help you to 

adjust the fit.

XS2 XS2S SM MXS XSXXS XXS

Доступний розмір: Size:



ЛІТО
SUMMER

22

Футболка «САФАРІ» T-Shirt «SAFARI»
Матеріал: бавовняний трикотаж Fabric: cotton knitwear

Футболка дозволяє улюбленцю вільно ру-

хатися. Тканина м’яка та еластична, добре 

відпирається та швидко сохне. Модель 

прикрашена малюнком — накаткою. 

T-shirt allows your pet to move freely. The 

fabric is soft and elastic, easy to wash, dries 

quickly. The model is decorated with print.

XS2 XS2S SM MXS XS

Доступний розмір: Size:



ЛІТО
SUMMER

23

Борцівка «ТРОПІК» Racerback «TROPIC»
Матеріал: бавовняний трикотаж Fabric: cotton knitwear

Вдалий крій, яскраві кольори і барвистий 

малюнок-накатка на спинці – все це бор-

цівка «Тропік». Зручне, практичне та краси-

ве вбрання для літа. Також модель можна 

вдягати вдома, коли в оселі прохолодно.

A good cut, bright colors and a colorful 

drawing on the back - all this is a racerback 

Tropik. A convenient, practical and nice outfit 

for the summer. Also, the model can be worn 

indoor, when it is cool in the house.

XS2 XS2S SM MXS XS

Доступний розмір: Size:



ЛІТО
SUMMER

24

Сарафан «АРІНА» Sundress «ARINA»
Матеріал: джинс, бавовняна тканина Fabric: Jeans, cotton fabric

Симпатичний сарафан для «дівчаток» з 

багатошаровою спідничкою зшитий з на-

туральних матеріалів. Модель буде сидіти 

ідеально завдяки двом рядам застібок-кно-

пок на поясі.

Cute sundress for «girls» with a multi-layer 

skirt made of natural materials. The model 

will suit perfectly thanks to double-rowed of 

button fasteners on the belt.

XS2 XS2S SXS XS

Доступний розмір: Size:



ЛІТО
SUMMER

25

Борцовка «ХЕППІ» Racerback «HAPPY»
Матеріал: бавовняний трикотаж Fabric: Jcotton knitwear

Легка борцовка з м’якого бавовняного 

трикотажу з симпатичним принтом має 

універсальний фасон, не обмежує рухи, 

зручно вдягається через голову. 

A lightweight racerback made of soft cotton 

knitwear with a pretty print,  casual style, 

does not constrict movements, conveniently 

put on over the head.

M2 M2M ML LS SS2

XS2 XS2XS XSXXS XXS

Доступний розмір: Size:



ЛІТО
SUMMER
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Костюм «ОСТІН» Suit «AUSTIN»
Матеріал: бавовняна сорочкова  

тканина, джинс-стрейч

Fabric: cotton shirt fabric, jeans stretch

Класичний крій, гармонійне сполучення ко-

льорів та ідеальний вибір тканин — вигідні 

риси костюма для «хлопчика». Два ряди 

застібок-кнопок дозволяють коригувати 

костюм за фігурою тварини. 

Classic cut, harmonious colors combination 

and perfect selection of fabrics are good 

features of «boy» suit. Double-roweded 

button fastener enable the suit to fit your pet 

well.

XS2 XS2S SXS XS

Доступний розмір: Size: 



ЛІТО
SUMMER
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Сукня «АДЕЛЬ» Dress «ADELE»
Матеріал: бавовняна сорочкова

тканина, джинс-стрейч

Fabric: cotton shirt fabric, jeans stretch

Стильна сукня для чотирилапих модниць! 

Оригінальний фасон та натуральні тканини. 

Два ряди кнопок забезпечують ідеальну 

посадку і свободу рухів. Комірець додає 

образу вишуканості. 

Stylish dress for four-paws fashionmonger! 

Original style and natural fabrics. Two rows of 

buttons guarantee perfect fit and freedom of 

movement. The collar adds elegance.

XS2 XS2S SXS XS

Доступний розмір: Size:



ЛІТО
SUMMER

28

Сукня «НІКОЛЬ» Dress «NIKOLE»
Матеріал: бавовняний трикотаж,

фатін

Fabric: cotton knitwear, veiling

Ніжна сукня для вишуканих «дівчаток» 

з пишною спідничкою, яка не заважає 

рухатися. Якісний бавовняний трикотаж 

м’який та еластичний. Сукня вдягається 

через голову, не завдаючи улюблениці 

дискомфорт.

Delicate elegant dress for the «girls» with a 

fluffy skirt that does not constrict movements. 

High-quality cotton knitted fabric is soft and 

elastic. The dress is worn over the head, 

without causing a discomfort to your pet.

XS2 XS2S SM MXS XSXXS XXS

Доступний розмір: Size:



ЛІТО
SUMMER

29

Футболка «ФЛОРА» T-shirt «FLORA»
Матеріал: бавовняний трикотаж,

 штапель

Fabric: cotton knitwear, spun fabric

Ніжна та вишукана футболка для справжніх 

чотирилапих леді. Модель прикрашають 

квітковий малюнок — накатка та рука-

ва-крильця зі штапельної тканини.

Gentle and elegant T-shirt for real fourpaws 

lady. The model is decorated with a floral 

pattern and a staple fabric wing-sleeves.

XS2 XS2S SM MXS XSXXS XXS

Доступний розмір: Size: 



 «ДЖОВАННІ» «GIOVANNI»

Матеріал: костюмна тканина, атлас Fabric: suiting, satin

Стильне вбрання для свята. Тканина не 

зминається і завжди має чудовий вигляд. 

Резинка на поясі покращує посадку, а 

зручна застібка дозволяє легко вдягати 

костюм-трійку і не заважає улюбленцю. 

Stylish clothes for the holidays. The fabric 

is not wrinkled and always has a wonderful 

look. Elastic belt improves fit, and a 

comfortable clasp makes it easy to wear a 

three-piece suit and does not interfere your 

pet.

XS XSS S

Доступний розмір: Size: 

костюм-трійка three-peace suit

ОДЯГ ВИХІДНОГО ДНЯ
COSTUMES

30



Сукня «АЗАЛІЯ» Dress «AZALIA»

Матеріал: штучний шовк, органза Fabric: J eans, hatisle print

Вишукана сукня з м’якої тканини має пояс, 

прикрашений перловими намистинками, 

рукава-крильця та пишну спідничку зі 

складками. Два ряди кнопок дозволяють 

коригувати розмір плаття.

The exquisite dress made of soft fabricks with 

a belt, decorated with pearl beads, sleeves-

wings and a lush skirt with folds. Double-

rowed of buttons allow you to adjust the size 

of the dress.

XS XSS S

Доступний розмір: Size: 

ОДЯГ ВИХІДНОГО ДНЯ
COSTUMES

31



АКСЕСУАРИ

ACCESSORIES



Халат для йорка Robe for Yorkshire 
Terrier

Матеріал: трикотаж Fabric: jersey

Обов’язково знадобиться на виставці чи 

грумінг-салоні. Зручний просторий халат 

не заважає рухатися, легко вдягається 

через голову. Крій універсальний. Ткани-

на добре преться і швидко сохне.

Must have on the exhibition or grooming for 

salon. A comfortable, wide robe does not 

constrict moves, it’s easy to put on over the 

head. Universal cut. The fabric is easy to 

wash, dries quickly.

XS2 XS2S SXS XS

Доступний розмір: Size: 

Аксесуар «МЕТЕЛИК» Accessory «BOW-TIE»

Матеріал:атлас Fabric: satin

Краватка «метелик» виготовлена з атласу 

і буде чудовим доповненням святкового 

луку улюбленця. Зручна надійна застібка.

The satin bow-tie will be a wonderful 

addition to the pet’s presentable look. 

Convenient, reliable fastener.

XSXS SS

Доступний розмір: Size: 

АКСЕСУАРИ

ACCESSORIES
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Кепка «ЛІТНЯ» Cap «SUMMER»
Матеріал: бавовняний трикотаж, джинс

6 шт. в наборі 6 pieces in set

Fabric: cotton knitwear, jeans

Чарівна кепочка має стильний вигляд і 

добре тримається на голові завдяки м’яким 

петелькам для вух і фіксатору. Виготовлена 

з натуральних матеріалів. 

The charming cap has a stylish look and 

fits well thanks to the soft earloops and the 

fixator. Made of natural materials.

S SM M

Доступний розмір: Size: 

Набір бантиків Set of bows

Яскраві та функціональні прикраси з 

кольорової атласної стрічки, страз та на-

мистин можна підбирати під колір вбрання 

улюбленця або господині. 

Bright and functional accessories made of 

colored satin ribbon, rhinestone and beads 

Possible to choose the color matching to pets 

or owners clothes.

XS XS

АКСЕСУАРИ

ACCESSORIES
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Черевики «КРОС» 

Shoes «CROSS»

Матеріал: бавовняний трикотаж, джинс

Fabric: J eans, hatisle print

Зручні черевички зшиті так, щоб лапка 

собаки мала надійну опору. Взуття зручне, 

не заважає під час руху, а надійна застіб-

ка-липучка не дає черевичкам спадати або 

ковзати на лапі.

Comfortable shoes are stitched so that 

the dog’s foot has a reliable support. The 

footwear is comfortable, does not interfere 

the movement of dog, and reliable Velcro 

does not allow the shoes to fall or slip from 

the paw

0

0

2

2

Доступний розмір: 

Size:

1

1

3

3

4

4

5

5

АКСЕСУАРИ

ACCESSORIES
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«РЕМІ» 
Сумка-переноска Carrying-bag

«REMY»

Створено з турботою про комфорт го-

сподаря і улюбленця! Переваги моделі: 

оптимальна форма, зйомний «дах», 

віконечко з сіткою, довгі м’які ручки, 

кишеня для дрібниць.  

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.

Розмір: 40x28x21 см Size: 40x28x21 sm

СУМКИ-ПЕРЕНОСКИ 
CARRYING BAG



Сумка-переноска Сумка-переноскаCarrying-bag Carrying-bag
«ВЕГА» «VEGA»

Сумка має віконце, м’яку підкладку, ручки 

з лакованої штучної шкіри. Бокові стін-

ки – на застібці-блискавці. Cумку можна 

повністю розібрати і компактно скласти. 

Модель прикрашає аплікація «лапка».

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.

«ВЕСТА» «VESTA»

Сумка-переноска  має віконця,  в які 

улюбленець може під час подорожі диви-

тися.  М’яке дно і стіни роблять подорож 

комфортною. Господар може нести сумку у 

руці або на плечі – є зручні ручки і довгий 

ремінь з м’якою накладкою.

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.

Розмір: 38x22x22 см Size: 38x22x22 sm Розмір: 38x22x22 см Size: 38x22x22 sm

СУМКИ-ПЕРЕНОСКИ 

CARRYING BAG
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«СОНАТА» «SONATA

На створення сумки дизайнерів надихнули 

моделі Dolce&Gabbana. Стильна, практична 

та функціональна вона стане затишним 

переносним будиночком для улюбленця. 

М’які ручки дозволяють носити сумку в 

руці та через плече.

Dolce & Gabbana inspired designers to create 

this bag. Stylish, practical and functional, it 

will become a cozy portable house for a pet. 

Soft handles allow you to carry bag in your 

hand and over your shoulder.

«СІЛЬВА» «SILVA»

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.

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.

Розмір: 28x20x14 см Size: 28x20x14 sm Розмір: 34х24х20 см Size: 34х24х20 см

Сумка-переноска Сумка-переноскаCarrying-bag Carrying-bag

СУМКИ-ПЕРЕНОСКИ 

CARRYING BAG
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ЛЕЖАКИ ТА ДОМІВКИ 
BEDS AND HOUSES



«БАЛІ» сірий «BALI» grey

Зручний і практичний лежак приваблює 

тварин м’якістю і здатністю добре зберігати 

тепло. Лежак з бортиком виготовлений 

з повсті. Подушка з плюшу та меблевої 

тканини зробить відпочинок улюбленця ще 

приємнішим.

Convenient and practical bed attracts animals 

with the softness and ability to keep warm. 

Bed made of felt. A plush and creponne pillow 

will make your pet’s rest even more pleasant.

«БАЛІ» коричневий «BALI» brawn

Зручний і практичний лежак приваблює 

тварин м’якістю і здатністю добре зберігати 

тепло. Лежак з бортиком виготовлений 

з повсті. Подушка з плюшу та меблевої 

тканини зробить відпочинок улюбленця ще 

приємнішим.

Convenient and practical bed attracts animals 

with the softness and ability to keep warm. 

Bed made of felt. A plush and creponne pillow 

will make your pet’s rest even more pleasant.

Розмір: 22х37х48 см Size: 22х37х48 sm Розмір: 22х37х48 см Size: 22х37х48 sm

лежак bed лежак bed

ЛЕЖАКИ ТА ДОМІВКИ 
BEDS AND HOUSES
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«ГРЕЙ» «GREY» 

Затишний будиночок у формі куба стане 

улюбленим місцем відпочинку улюбленця. 

Він може чудово відпочити на м’якенькій 

подушці з плюшу. Будиночок прикрашає 

малюнок-накатка «лапка».

A cozy cubicle house will become pets 

favorite place to relax. He can have a rest on 

a soft plush pillow. The house is decorated 

with a picture of «paw».

«ДРІМ» «DREАM» 

Дім-лежак у формі котячої мордочки з 

вушками і круглим отвором-входом, ви-

готовлений з повсті. Він стане прикрасою 

інтер’єру і найулюбленішим куточком вашої 

киці. Всередині будиночку – двокольорова 

подушка з плюшу. 

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 is a two-colored plush 

pillow.

Розмір: 36х39х36 см Size: 36х39х36 sm Розмір: 44х28х45 см Size: 44х28х45 sm

Дім-лежак bed-house Дім-лежак bed-house 

ЛЕЖАКИ ТА ДОМІВКИ 
BEDS AND HOUSES
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«БРИГ» «BRIG» 

М’які бортики, м’яка подушка, м’які 

тканини – ваш улюбленець буде щасливий 

відпочивати на такому лежаку. Лежак 

практичний і довго служить.

Soft crimps, soft pillow, soft fabrics - your pet 

will be happy to rest on such bed. The bed is 

practical and long serving.

«БУШЕ» «BOUCHEE» 

Розкішний «диван» для вашого улюбленця 

з іграшкою-«кісточкою». Застібка-блискав-

ка дозволяє виймати подушку із дна 

лежака. М’які бортики чудово зберігають 

форму.

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.

Розмір: 58х48х20 см Size: 58х48х20 sm Розмір №1: 54x54x27 см Size №1: 54x54x27 sm

Розмір №2: 63x63x30 см Size №2: 63x63x30 sm

лежак лежакbed bed

ЛЕЖАКИ ТА ДОМІВКИ 
BEDS AND HOUSES
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«ЖАСМІН» 

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 цупка, тому лежак служитиме 

довго.

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.

Розмір №1: 52x40x17 см Size №1: 52x40x17 sm 

Розмір №2: 62x50x19 см Size №2: 62x50x19 sm 

Розмір: 66х52х24 см Size: 66х52х24 sm

«ДЕМІ» «DEMI» «JASMINE» 

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.

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.

лежак лежакbed bed

ЛЕЖАКИ ТА ДОМІВКИ 
BEDS AND HOUSES
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«КАНТРІ» «COUNTRY» 

Стильне місце для відпочинку улюбленця 

з натурального льону стане прикрасою 

інтер’єра. Подушка лежака двобічна: з 

льону та штучної замші. Дно з прорези-

неної тканини оберігає лежак від вологи і 

ковзання.

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.

«ОЛІВІЯ» «OLIVIA» 

Лежак з цупкої тканини м’який і зручний 

для улюбленця. Легко очищується від 

шерсті. Вишивка в тон тканини прикрашає 

цю  вишукану та практичну модель.

A soft, comfortable bed for a pet. Easily 

cleaned from fur. Embroidery adorns this 

exquisite and practical model.

Розмір №1: 50х40х20 см Size №1: 50х40х20 см Розмір №1: 50х40х20 см Size №1: 50х40х20 sm

Розмір №2: 60х46х22 см Size №2: 60х46х22 см Розмір №2: 60х46х22 см Size №2: 60х46х22 sm

Розмір №3: 68х52х23 см Size №3: 68х52х23 см

лежак bed лежак bed

ЛЕЖАКИ ТА ДОМІВКИ 
BEDS AND HOUSES
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«БОСФОР» «BOSPHORUS» 

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.

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.

«АСОЛЬ » «ASSOL» 

Зручний «диван» для невеликих собак 

і котів. Модель є  втіленням затишку та 

комфорту: подушка з плюшевим чохлом 

на «блискавці», м’які бортики, чарівний 

декор-іграшка «бантик з помпонами».

Convenient «sofa» for small dogs and cats. 

The model is an embodiment of relax and 

comfort due to a pillow with a plush cover 

with zipper, soft crimps, a nice decorative toy 

«bow with pompons».

Розмір №1: 60х53х18 см Розмір №1: 60х53х18 sm Розмір: 48х38х21 см Size: 48х38х21 sm

Розмір №2: 82х65х18 см Розмір №2: 82х65х18 sm

Розмір №3: 95х78х24 см Розмір №3: 95х78х24 sm

лежак лежак bedлежак

ЛЕЖАКИ ТА ДОМІВКИ 
BEDS AND HOUSES
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«КОМФОРТ» «COMFORT» 

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. 

Comfortable, practical and original house 

for a pet with babycord and soft fleece will 

satisfy even the most exacting pets. Terry 

pillow maintain extra comfort for your pet.

«АСКОЛЬД «ASKOLD» 

Лежак розроблено спеціально для собак 

середніх і великих порід. Завдяки застіб-

кам блискавкам подушки з дна та бортиків 

можна виймати, а чохол чистити або мити.

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.

Розмір: 42x28x27 см Size: 42x28x27 sm Розмір №4: 80x60x13 см Size №4: 80x60x13 sm

Розмір №5: 102x76x14 см Size №5: 102x76x14 sm

будиночок house лежак bed

ЛЕЖАКИ ТА ДОМІВКИ 
BEDS AND HOUSES
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«ОСКАР» «OSKAR» 

Будиночок одним рухом можна перетво-

рити на просторий лежак з м’якими бор-

тиками або «крісло» з високою спинкою. 

Подушку з лежака можна виймати і розмі-

щувати так, щоб улюбленцю було зручно.

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.

Розмір: 36x36x34 см Size: 36x36x34 sm 

будиночок house

ЛЕЖАКИ ТА ДОМІВКИ 
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Одяг для собак
Dogs clothe 

Одяг для котів
Cats clothe 

Переконайтесь що Ваша тварина стоїть рівно. Виміряйте довжину по хребту 

від основи шиї до основи хвоста. Якщо добжина знаходиться між розмірами, 

рекомендується розглядати розмір в торону збільшення. 

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.

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. 

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.

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

 S2 26-28 32-39

 S 27-30 32-40

 S2 28-33 50-57

 SM 27-31 41-48

 M 33-36 41-48

 M2 36-39 58-68

 L 38-43 47-58

 
Розмір

 Довжина  Об’єм 

  спини (A) грудей

 
Size

 Body Chest 

  length (A) volume (B)

 XS 23-27 27-32

 S 27-31 32-38

 M 31-35 38-44

 L 35-39 44-50

Довжина спини (А)

Об’єм грудної клітини (В)

Chest volume (В)

Body length (А)
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