


Raincoat

Material: waterproof fabric, silicone fabric.

Minimalistic design, maximum originality and practicality, and most importantly — your 
pet’s comfort! These are the principles that guided our designers to create this  
stylish raincoat. It has a minimum of unnecessary details, everything is convenient, 
appropriate and therefore beautiful. This raincoat will make your pet  
a real star in a four-legged company, and you will benefit from less  
toweling-down and other clean-up chores, too. 

Benefits:
•  fabric that repels water and reliably protects your pet against rain and wind
•  hood is comfortable, does not fall down, can be secured with a snap button
• leash opening access 
• button closure
• universal cut
•  elastic adjustable tummy strap for a secure and comfortable fit
• accented with an applique.

COSMOS XS, XS2, S, S2, SM, M, M2



Дощовик

Матеріал: плащова тканина, силіконова тканина. 

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.

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.

КОСМОСXS, XS2, S, SM, M, L



Vest Жилет

Fabric: waterproof fabric, denim,  
fur-like lining jersey.

Матеріал: плащова тканина, джинс, 
підкладочний трикотаж «хутро».

Denim has always been trendy. Every year Versace, 
Karl Lagerfeld and other leading fashion houses  
offer denim collections. You probably have more  
than one denim item in your wardrobe, so your pet  
will also love this outfit. You and your four-legged 
friend will be dressed according to the latest fashion 
trends! Dense denim fabric is successfully combined 
with space print waterproof fabric. A hood will 
protect your pet’s head and ears against rain and 
wind, and when it is not needed, it can be secured 
with a button.
Universal fit.

Денім - це тренд на всі часи. Щороку провідні 
будинки моди Versace, Karl Lagerfeld та інші про-
понують 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 поєд-

нується з водонепроникною плащовкою з косміч-
ним принтом. Капур захистить голову та вушка  

від дощу та вітру, а якщо у ньому немає 
потреби — його можна закріпити кнопкою. 

Крій універсальний.

Other benefits:
• warm fur-like jersey lining
• silicone logo decoration
• successful combination of colours and fabrics
• convenient snap button closure.

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.

ORBIT ОРБІТАXS, XS2, S, S2, SM, M, M2, L, XL



Vest Жилет

Fabric: waterproof fabric, lining fabric. Матеріал: трикотаж «футер»,  
підкладочний трикотаж, простібана плащовка.

Casual style is always fashionable! Moreover, it’s 
comfortable and beautiful. That’s what your pet 
needs for spring thaws and sudden frosts. Young 
leaves colour is topical and extremely attractive,  
it goes well with classical mélange fabric. The hood 
will best protect your pet against rain and cold wind.
Universal fit.

Casual — це завжди модно! А ще зручно та красиво. 
Для весняної відлиги та раптових приморозків — 

те, що потрібно. Колір молодого листя — актуальний  
і надзвичайно привабливий, чудово сполучається  

з класичним меланжем. Каптур якнайкраще  
захистить улюбленця від дощу та холодного вітру.

Крій універсальний.

Benefits:
•  waterproof and futter jersey fabrics protect against 

moisture and cold
• leash port provides easy access to the collar
• snap buttons
• decorated with a silicone logo.

Переваги моделі: 
• плащовка чудово захищає від вологи, а теплий 

трикотаж-футер — від холоду 
• є отвір для кріплення шлеї до повідця

• застібка на кнопках
• модель прикрашена силіконовою  

вставкою з логотипом.

COMET КОМЕТАXS, XS2, S, M



Costume Костюм

Fabric: futter jersey, pleated cotton Матеріал: трикотаж «футер», котон плісирований

Top outfit for stylish four-legged “girls”!  
Wearing it your favorite pet will be a real “star”  
on the walk. A good combination of colours, pleated 
fabric, logo appliqué and a stand-up collar make  
the costume attractive and trendy. Due to a good  
cut and soft jersey fabric, the product is comfortable 
and warm.

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.

Benefits:
• protected tummy
• convenient snap button closure
• trendy colours
• logo appliqué decoration.

Переваги костюму: 
• закритий живіт

• зручна застібка на кнопках
• модні кольори

• прикраса — термоаплікація.

SPACE СПЕЙСXXS, XS, XS2, S, M



Hoodie Толстовка

Fabric: thickened fabric,  
acrylic jersey, tulle.

Матеріал: пальтова тканина, акриловий  
трикотаж, фатин. 

Playful, sparkly and original! This warm and 
comfortable outfit is ideal for spring walks. It is 
bright, attractive and at the same time comfortable 
and warm. This product for your four-legged 
fashionmongers reliably protects against the cold, 
and the hood embellished with sequins and tulle 
makes the look unique and perfect.
A universal cut allows you to make both a “boy”  
and a “girl” pet look stylish.

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».

Benefits:
• edges are lined with soft jersey
• hood is conveniently secured with a press button
• leash opening access
• decorated with a silicone logo.

Переваги толстовки:
• краї моделі обшиті м’яким трикотажем

• каптур зручно кріпиться за допомогою кнопки
• є отвір для кріплення шлеї

• прикраса — силіконова вставка з логотипом.

CAPSULE КАПСУЛАXS, XS2, S, S2, M, M2



Overalls Комбінезон

Fabric: ‘angora’ jersey,  
acrylic jersey.

Матеріал: трикотаж «ангора»,  
трикотаж акриловий. 

Wearing such stylish overalls, your pet is sure  
to enchant the Universe! These elegant and 
comfortable overalls with a striped cowl-neck  
collar look attractive and original. Your pet will feel 
great even on a cold day. The material is extremely 
stretchy, so the closure is not needed — the overalls 
easily slip over your dog’s head. 

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. 

Benefits:
•  grey ‘angora’ jersey adds a touch of elegance  

to the product
• fabric is very light, warm and thin
•  overalls is accented with a heat transfer applique 

and a silicone patch.

Переваги моделі:
• трикотаж «ангора» сірого кольору додає моделі 

вишуканості
• матеріал дуже легкий, теплий і тоненький

• комбінезон прикрашає термоаплікація 
та силіконова нашивка.

JUPITER ЮПІТЕРXXS, XS, XS2, S, M



Suit Костюм

Material: corduroy jersey,  
acrylic jersey.

Матеріал: трикотаж «вельвет»,  
трикотаж акриловий.

The main feature of this casual suit is the selection  
of fabrics and colours. Both corduroy jersey  
and light acrylic jersey are warm, blend 
harmoniously and give the product an original look. 
What’s more, this suit feels incredibly nice  
to the touch. We are sure your pet won’t want  
to take it off. Due to the successful combinat 
ion of fabrics the suit sits perfectly and does not 
interfere with your pet’s movement. Lilac and 
mélange are the topical colors of the season.

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.

Benefits:
• quick and easy dressing
• very light and warm
• incredibly beautiful.

Переваги моделі:
• зручно вдягається

• дуже легенька й тепла
• космічно чарівна.

PUNCH ПУНШXXS, XS, XS2, S, M



Jacket Жакет 

Fabric: acrylic jersey,  
suit fabric.

Матеріал: акриловий трикотаж,  
костюмна тканина.

The house of Chanel seems to have contributed  
to the design of this product: a durable fabric like  
that for making classic men’s suits, and soft lines 
that give the product a touch of elegance and 
refinement. It takes one minute to put on the jacket 
and only one second to fasten it. It is an extremely 
elegant outfit for four-legged fashionmongers  
and an obvious sign of their masters’ good taste.

Здається, що до розробки цієї моделі доклав 
руку будинок мод Chanel: цупка тканина  

нагадує ту, що використовується для пошиття 
класичних чоловічих костюмів, та м’які лінії,  

що 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.

Benefits:
•  stretchy jersey gloves add more warmth  

and comfort
•  snap buttons are very convenient  

and do not damage the fabric
• the product is decorated with a leather logo strap.

Переваги моделі: 
• рукавчики з еластичного трикотажу 

покращують посадку
• кнопки дуже зручні й не пошкоджують тканину

• прикрашає модель шкіряна нашивка 
з логотипом.

SHUTTLE ШАТЛXS, XS2, S, M



Одяг для собак
Dogs clothes 

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. 

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.

Переконайтеся, що ваша тварина стоїть рівно. 
Виміряйте довжину по хребту від основи шиї  

до основи хвоста. Якщо добжина знаходиться  
між розмірами, рекомендується розглядати 

більший розмір. 

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.

Довжина спини (А)Body length (А)

Об’єм грудної клітини (В)Chest volume (В)

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
SIZE GUIDE

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
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