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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: 

M2

M2

L

L

M

M

M

M

S2

S2

S

S

S

S

SM

SM

XS2

XS2

XS2

XS2

XS

XS

XS

XS

4



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:
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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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