
Жилет «МІКС» 

Vest «MIX»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина, силікон.

MATERIAL: raincoat fabric, silicone.

Яскравий стильний жилет зігріє улюбленця 
в осінню негоду і зимові морози. Модель 
двостороння — її можна вдягати різно-
кольоровою або однотонною стороною 
назовні. Зручна застібка на кнопках робить 
процес вдягання улюбленця простим  
і швидким. Високий комір прикриває шию  
і частину голови.

A bright, stylish vest will warm your pet in the 
severe autumn weather and winter frosts. 
Double-sided model — it can be worn on a 
multicolored or plain side out. The convenient 
button clasp makes the process of dressing  
a pet simple and fast. A high collar covers  
the neck and the part of the head.

РОЗМІР:

SIZE: 
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Жилет «ЧАРЛІ»

МАТЕРІАЛ: плащова та костюмна 
тканина, силікон.

Оригінальний привабливий дизайн! 
Краще вбрання для чотирилапих модників.  
Спинка і каптур зшиті з цупкої плащовки,  
а частина, що закриває груди, — з м’якенької  
костюмної тканини. В основі каптура  
є отвір для повідця.

РОЗМІР:

Vest «CHARLIE»

MATERIAL: raincoat and suit fabric, 
silicone.

Original attractive design! The best clothes  
for four-legged fashionistas. The back and  
the hood are made of a thick raincoat fabric, 
and the part that covers the breast is made  
of a soft suit fabric. There is a hole for the 
leash in the base of the hood.

SIZE: 

20

M

M

S

S

XS2

XS2

XS

XS



Жилет «РОЗІ» 

Vest «ROSIE»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина, нейлон, 
силікон.

MATERIAL: raincoat fabric, nylon, 
silicone.

Розкішна модель для чотирилапих модниць. 
Жилет тепленький, повністю закриває 
животик. Ніжний колір, зручний крій, якісний 
утеплювач, декоративний бант — все це 
робить модель must have в гардеробі вашої 
улюблениці. Застібка — кнопки на спинці.

A gorgeous model for four-legged fashionistas. 
The vest is warm, completely covers the tummy. 
Gentle color, comfortable cut, qualitative 
insulation, decorative bow — all this makes 
the model a must have in the wardrobe  
of your favorite. Clasp buttons are on the back.

РОЗМІР:

SIZE: 
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M
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S
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XS2
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XS
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Костюм «ЛОЛА»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина, плюш, 
силікон, штучне хутро.

Ідеальна модель для зимових прогулянок. 
Тепленький, затишний костюмчик рожевого 
кольору буде чудовим вбранням для чотири-
лапих «дівчаток». Плащова тканина захистить 
від вологи, а тепла пухнаста підкладка — від 
холоду. Каптур прикрашений відворотом  
зі штучного хутра і помпоном.

РОЗМІР:

Suit «LOLA»

MATERIAL: raincoat fabric, plush, 
silicone, faux fur.

Perfect model for winter walks. A warm, cozy 
pink suit will be great clothes for four-legged 
«girls». The raincoat fabric will protect from 
moisture and the warm fluffy lining — from 
cold. The hood is decorated with faux fur  
and a pompom.

SIZE: 

M

M

S

S

XS2

XS2

XS

XS
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Костюм «БАРНІ» 

Suit «BARNEY»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина, плюш, 
силікон, штучне хутро.

MATERIAL: raincoat fabric, plush, 
silicone, faux fur.

Костюм-трансформер: каптур та штанці 
приєднуються до курточки за допомогою 
застібки-блискавки, тобто за потреби 
курточку можна носити окремо. Модель 
виготовлена з плащової тканини, яка  
не промокає, утеплювач — якісний силікон. 
На спинці костюм прикрашає блискуча 
термонаклейка.

Suit transformer: the hood and trousers are 
attached to the jacket with a zipper, which 
means that the jacket can be worn separately. 
The model is made of a raincoat fabric that 
does not get wet, the insulation is qualitative 
silicone. On the back the suit is decorated 
with a shiny thermo sticker.

РОЗМІР:

SIZE: 

M

M

S
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XS2
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Костюм «ДЖУДІ»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина,  
підкладкове хутро, штучне хутро, силікон.

Тепле та зручне вбрання для прогулянок 
взимку. Плащова тканина не пропускає 
воду, а внутрішня частина з підкладкового 
хутра м’яка та тепла. Каптур прикрашає 
штучне хутро та маленькі вушка, в основі 
каптура є отвір для повідця. На спинці 
курточки – світловідбиваюча аплікація 
«рукавички».

РОЗМІР:

Suit «JUDY»

MATERIAL: raincoat fabric, lined fux, 
faux fur, silicone.

Warm and comfortable clothes for winter 
walks. The raincoat fabric is water-proof and 
the inside part made of lined fur is soft and 
warm. The hood is decorated with faux fur 
and little ears, there is a hole for leash in the 
base of the hood. There is reflective print 
“mittens” on the back of the jacket.

SIZE: 
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Комбінезон «ЦИТРУС» 

Overall «CITRUS»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина, силікон, 
вельбо.

MATERIAL: raincoat fabric, silicone, 
velbo.

В такому вбранні улюбленцю взимку буде 
тепло і зручно. Комбінезон зшито з плащової 
тканини, теплим його робить силікон та  
пухнаста трикотажна підкладка. На рівні 
талії вставлено резинки для кращого приля-
гання одягу до тіла. Крій — універсальний.

In such clothes a pet will feel warm and 
comfortable in winter. The overall is made of 
raincoat fabric, it is warm because of silicone 
and fluffy knitted lining. At the waist level 
elastics are inserted for a better fit to the 
body. Unique cut.

РОЗМІР:

SIZE: 
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Комбінезон «ЮККІ»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина, плюш, 
штучне хутро, силікон.

Цупка плащова тканина, з якої зшито  
комбінезон, не пропускає вологу, а підкладка 
з плюшу робить його легким і дуже теплим. 
Комір прикрашає пухнасте штучне хутро, 
а застібка-блискавка на спинці доповнена 
світловідбиваючою стрічкою.

РОЗМІР:

Overall «YUKKI»

MATERIAL: raincoat fabric, plush,  
faux fur, silicone.

The thick raincoat fabric the overall is made of  
is moisture-proof and the plush lining makes 
it light and very warm. The collar is decorated 
with fluffy faux fur, and the zipper on the back 
is complemented by a reflective ribbon.

SIZE: 

M S

M

SM

S

XS2

S2

XS

XS2 XS
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Комбінезон «ПАТРІК» 

Overall «PATRICK»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина,  
підкладочна тканина.

MATERIAL: raincoat fabric, lined fabric.

Одяг універсального крою для такс. Комбі- 
незон зшито в цупкої плащової тканини, 
яка не промокає. Комір щільно прилягає  
до шиї завдяки резинці. Застібка-блискавка 
на спинці прикрита зсередини планкою, 
аби шерсть не потрапляла між зубцями.

Universal cut of clothes for dachshunds. The 
overall is made of thick raincoat fabric, which 
doesn’t get wet. The collar fits tight around 
the neck thanks to the elastic. The zipper  
on the back is covered from the inside with 
the strap so that the wool does not fall 
between the teeth.

РОЗМІР:

SIZE: 
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M

S

S
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XS
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Комбінезон «ТАКСА»

МАТЕРІАЛ: плащова тканина,  
підкладочна тканина, силікон.

Модель створена спеціально для такс. 
Соковитий колір, мініатюрна аплікація  
у вигляді такси надають комбінезону  
особливу привабливість. Резинка з фікса- 
тором на поясі дозволяє регулювати ширину 
і покращувати посадку комбінезона.

РОЗМІР:

Overall «DACHSHUND»

MATERIAL: raincoat fabric, lined fabric, 
silicone.

The model is created specifically for dachshunds. 
Juicy color, miniature print in the form  
of a dachshund give a chance to regulate  
the width and better the overall fit.

SIZE: 

M

M

S

S

XS

XS
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