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ЛІТО 2019

Сукня «ДЕЙЗІ» Ніжна сукня з пишною спідницею-пачкою  
підкреслить чарівність вашої улюблениці.  
Особливості моделі: • крій для «дівчаток»;  
• суперм’який бавовняний трикотаж з квітковим 
малюнком; • спідниця з фатину 4 кольорів, чудово 
тримає форму; • вбрання не обмежує рухи.
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Доступний розмір:

Матеріал: 
бавовняний трикотаж, фатин
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Сукня «ЄВА» Чарівна сукня для вашої красуні – відмінне 
рішення для парадного виходу або звичайної 
вечірньої прогулянки. Верхня частина сукні  
з м’якого трикотажу прикрашена термоаплікацією. 
Пишна спідничка в складку має шикарний вигляд. 
Пояс, що зав’язується ззаду бантом, дозволяє  
ідеально підігнати наряд по талії.
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Доступний розмір:

Матеріал: 
бавовняний трикотаж, котон
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Футболка «КЕРОЛ» 

Футболка «АЛЕКС» 

Літня футболочка ніжного кольору з оригіналь- 
ною об’ємною аплікацією створить вашій 
«дівчинці» імідж справжньої модниці. М’який 
бавовняний трикотаж відмінно розтягується, 
тому футболку легко надягати через голову. 
Резинка в рукавах м’яка, вільна, не тисне  
і не заважає рухам.

Стильний casual для вашого улюбленця!  
Футболка глибокого темного кольору прикра-
шена яскравою термонаклейкою. Універсальний 
крій. Можна носити в поєднанні з брюками 
«Арні», вдягати під теплий костюм, комбінезон 
або жилет в холодну пору року.
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Матеріал: 
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батист, бавовняний трикотаж
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Сорочка «ЧЕЛСІ» 

Сорочка «БАДДІ» 

Стильна сорочка унісекс з джинсовою кокеткою 
має чудовий вигляд як сама, так і в поєднанні 
з брюками «Арні». Комірець-стійка, одвороти 
на рукавах, кнопки на застібці в колір тканини – 
ці деталі надають моделі особливу чарівність, 
властиву стилю denim. Зручна застібка  
на кнопках.

Супермодна клітинка для вашого улюбленця! 
Сорочка з легкої бавовняної тканини в яскраву 
клітинку – це стильне доповнення гардероба 
вашого чотириногого друга. Відкладний комір, 
бантова складка на спинці, прострочка по планці – 
все це робить сорочку досконалим зразком 
моделі в стилі casual.

S

S

XS

XS XXS

XS2

XS2

Доступний розмір:

Доступний розмір:

Матеріал: 

Матеріал: 

бавовняна сорочкова тканина, джинс

бавовняна сорочкова тканина
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Борцівка «ЛАКІ» 

Борцівка «РІО» 

Універсальна модель, яка: • захистить від сонця 
в спекотний день; • не дасть замерзнути  
в прохолодний або вітряний вечір; • може  
вдягатися під жилет восени або навесні 
як додаткове утеплення; • створює ансамбль  
з брюками «Арні» і кепкою «Літня».

Практична маєчка з м’якого бавовняного 
трикотажу. Влітку вона знадобиться, щоб захи- 
стити собаку від перегріву або вечірньої  
прохолоди, а в міжсезоння її можна вдягати
під костюмчик або жилетку, щоб чотириногому 
другу було тепліше. Є розміри на собак дрібних 
і середніх порід.
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Брюки «АРНІ» 

Костюм «ФІТНЕС» 

Брючки підійдуть «хлопчикам» і «дівчаткам». 
Довжина підтяжок і місце перехрещення можна 
регулювати. Брючки легко надягати завдяки 
зручності конструкції – нагрудник кріпиться 
до штанів за допомогою кнопок. Прикрашають 
модель декоративна строчка, кишеня зі шкіря-
ною нашивкою і одвороти на холошах.

Спортивний стиль – ідеальний варіант  
для прогулянок і мандрівок. Костюмчик  
універсального крою має пояс зі шнурком,  
за допомогою якого можна коригувати  
модель по фігурі.
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Матеріал: 
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джинс котон

бавовняний трикотаж
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Розмір Довжина спини (А) Об’єм грудей (В)
Siza Body length (A) Chest volume (B)

XXS 18-22 25-29
XS 23-26 28-32

XS2 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 28-43 47-58

Переконайтеся, що тварина стоїть рівно. Виміряйте 
довжину по хребту від основи шиї до основи хвоста. 
Якщо отриманий результат знаходиться між розмірами, 
рекомендується обирати більший розмір.

Довжина спини (А)
Виміряйте найширшу частину грудної клітини улюбленця. 
Радимо звертати увагу на обрану модель: в залежності 
від фасону, матеріалу або вашого бажання речі можуть 
щільно прилягати або бути досить вільними.

Об’єм грудної клітини (В)

Таблиця розмірів

pet-fashion.com.ua
ми в соцмережах

Кепка «Літня»  
трикотаж

Кепка «Літня»  
батист

Кепки з джинсовим козирком з легкої бавовняної тканини. Яскравий колір дозволяє надягати 
їх із будь-яким вбранням. Петельки для вушок мають фіксатори, які дають можливість регулю- 
вати розмір отворів і підігнати головний убір так, щоб улюбленцю було зручно. 
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