
2018 КАТАЛОГ
Складний посуд та аксесуари для собак та котів 

Кольорова компактна продукція для дому та подорожі   Made in USA



Наша історія
Компанія Dexas (США) була заснована в 1969 році і стала визнаним лідером у виробництві виробів з пластмаси 
та легких матеріалів для побуту кухні та офісу.
 
В індустрії виробництва виробів для домашніх тварин настала нова ера, яка ознаменувалася появою абсолютно 
нової продукції, що значно спрощує життя всім власникам собак і кішок. Поєднавши інноваційний дизайн з 
креативними концепціями, компанія Dexas здійснила переворот у світі товарів для домашніх тварин. 

Представляємо Вашій увазі яскравий, стильний, зручний, складний ергономічний посуд (виготовлений 
без використання сталі), розроблений спеціально для домашніх улюбленців: лапомийки, силіконові щітки, 
складні миски для годування, миски на телескопічних підставках з регульованою висотою, миски з карабіном 
і кріпленням на пляшку, подвійні пляшки для рідини та корму, міні контейнери для ласощів з кріпленям на 
пояс, антиковзні килимки, мірні стакани на кліпсі і герметичні кришки для консерв та скляних ємностей,  що 
“прилипають”.

Dexas® - це продукція, розроблена спеціально для тварин на всі випадки життя, що ідеально підходить як для 
вологих і сухих кормів, так і для води.

Основні переваги виробів Dexas® - це легка трансформація та зручні кріплення, простий догляд (легко мити в 
посудомийній машині і вручну), компактність, надійність і довговічність, універсальність використання як для 
дому так і для подорожей. Посуд не займає багато місця при зберіганні і може бути використаний в будь-яких 
життєвих ситуаціях, де б Ви не знаходились.

Продукція Dexas® - це прекрасне рішення для багатьох щоденних труднощів, які виникають у власників 
тварин, таких як: громіздкість, складність кріплень і незручностей, що виникають під час миття, прибирання і 
подорожей з тваринами.
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ВЕЛИКА  22 см (висота), 12 см (діам.) СЕРЕДНЯ 15 см (висота), 10 см (діам.) МАЛА 11 см (висота), 9 см (діам.)

dx30806 рожевий ■ dx30803 рожевий ■ dx30800 рожевий ■
dx30804 блакитний ■ dx30801 блакитний ■ dx30798 блакитний ■
dx30805 зелений ■ dx30802 зелений ■ dx30799 зелений ■

Лапомийка  Dexas MudBuster™ - це ідеальне рішення 
проблеми брудних лап  

Зручна у використанні лапомийка легко впорається з брудом, що залишається 
на лапах собак  після активних прогулянок, у подорожах та під час активного 
відпочинку на природі.  

М’які силіконові щетинки ніжно та ефективно  видаляють забруднення, такі як пісок, 
глина та мул  навіть у важкодоступних місцях між пальцями та подушечками лап, 
тому весь бруд залишається всередені лапомийки, а не на підлозі Вашого будинку. 

Зовнішня поверхня лапомийки має рельєфні виступи, завдяки чому її зручно 
тримати у руці, навіть якщо вона волога.

Проста у використанні:  налийте  невелику кількість води, помістіть лапу всередину, 
покрутіть лапомийку, витягніть лапу та протріть її рушником. Повторіть те саме з 
іншими лапами.  

Лапомийка легко розбирається та чиститься. Розкрутіть верхню кришку , вилийте  
брудну воду, витягніть внутрішню вкладку та промийте її під проточною водою. 
Після висихання лапомийка знову готова до використання!

ОРИГІНАЛЬНА НОВИНКА

MudBuster™ 
портативна лапомийка для собак

New Product Showcase Grooming
2017 Superzoo

2017 Finalist - Pet Products
2017 Global Innovation Awards

2017 Winner - Pet Products
2017 Global Innovation Awards
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ОРИГІНАЛЬНА НОВИНКА ОРИГІНАЛЬНА НОВИНКА

BrushBuster™ щітка 
для догляду за шкірою та шерстю

dx30831 блакитний ■
dx30832 зелений ■
dx30830 рожевий ■

Щітка для комфортного та простого  догляду за шкірою та 
шерстю собак. 

М’які силіконові щетинки легко видаляють забруднення 
з шкіри та шерсті і очищають набагато ефективніше, ніж 
традиційні щітки для собак. 
Щетинки з трьома зубцями на кінчиках забезпечують 
ніжний масаж шкіри, обережно видаляють шерстинки, що 
випали та лущення на шкірі, сприяють підтримці здоров’я 
та блиску шерсті, рівномірно розподіляють шкірний жир. 

Регулярне використання щітки сприяє контролю линьки  
та попереджає сплутування шерсті.  
Щітку можна використовувати на сухій та на вологій 
шерсті. 

Для дбайливого та ретельного купання 
собак!

ScrubBuster - щітка для купання собак з гнучкими силіконовими 
щіточками та резервуаром для шампуню, для ніжного, ретельного 
купання собак та масажу.

Щітка забезпечує швидке та ретельне очищення шерсті собак, в той 
час як силіконові щетинки легко досягають шкіри  та забезпечують 
розслабляючий масаж.  Резервуар для шампуню, що під`єднаний для 
щітки активується під час купання. 

Для нанесення додаткової порції шампуню потрібно лише натиснути 
долонею на м’яку кришку на верхівці щітки. 

ScrubBuster™ щітка 
з резервуаром для  шампуню

dx30827 блакитний ■
dx30828 зелений ■
dx30826 рожевий ■

3rd Place - New Pet Product
2017 SuperZoo

не 
вислизає 

з рук
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Не містить Бісфенол А

Oдна пляшка для двох напоїв! 

Тепер, з подвійною пляшкою H-duo від компанії Dexastm у 
Вас є вибір напоїв, які Ви візьмете в дорогу. 

Ця подвійна ємність для рідини складається з двох 
окремих суміжних камер, об’єднаних в одну зручну пляшку.

Наявність двох камер забезпечить Вас і Вашого активного 
улюбленця напоями під час прогулянки!

Також, в комплект входить складна миска з карабіном для 
корму і води, яка складається до компактних розмірів, 
її можна прикріпити до пляшки і використовувати для 
втамування спраги або годування Вашого вихованця.

- Загальний об’єм  пляшки 720 мл (по 360 мл у кожній 
камері);

- Об’єм миски 240 мл;

- Виготовлено з нетоксичного, міцного, харчового 
матеріалу;

- Мийте пляшку вручну або у посудомийній машині;

- Набір ідеально підходить для подорожей, походів, 
велосипедних прогулянок, використання під час виставок 
та спортивних заходів.

H-DuO™ with Companion Cup 
Пляшка подвійна для рідини 
зі складною мискою

ТОП ПРОДАЖІВ

ВЕЛИКИЙ 720 мл (3 мірні стакани)

dx30722 фіолетовий ■
dx30721 блакитний ■
dx30723 зелений ■
dx30764 рожевий ■
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ОРИГІНАЛЬНА НОВИНКА

Не містить Бісфенол А

Тепер напій та корм в одній 
пляшці! 720 мл

Подвійна пляшка Snack DuO™ дає Вам можливість 
взяти в дорогу і воду, і корм (ласощі) в одній зручній 
ємності. 

Це перша пляшка з двома відділеннями всередині. 
Одне відділення для рідини, а інше для сухого 
корму або ласощів.

Відкрийте відкидну прозору кришку та насипте 
корм або ласощі, потім відкрийте малу герметичну 
кришечку та налийте воду в прикріплену складну 
миску.

В комплект входить складна миска з карабіном 
для корму і води, яка складається до компактних 
розмірів, її можна прикріпити до пляшки і 
використовувати для втамування спраги або 
годування Вашого вихованця.

- Загальний об’єм  пляшки 720 мл (по 360 мл у 
кожній камері);

- Об’єм миски 240 мл;

- Виготовлено з нетоксичного, міцного, харчового 
матеріалу;

- Мийте пляшку вручну або у посудомийній машині;

- Набір ідеально підходить для подорожей, походів, 
велосипедних прогулянок, використання під час 
виставок та спортивних заходів.

Snack DuO™ with Collapsible Travel Cup 
Пляшка подвійна для води та корму чи 

ласощів зі складною мискою

ВЕЛИКИЙ 720 мл (3 мірні стакани)

dx30760 фіолетовий ■
dx30759 блакитний ■
dx30761 зелений ■
dx30762 рожевий ■

СЕРЕДНІЙ 480 мл (2 мірні стакани)

dx30810 блакитний ■
dx30811 зелений ■
dx30812 рожевий ■

Запатентовано US Pat. No. D722,828 

Тепер напій та корм в одній 
пляшці! 480 мл

Подвійна пляшка H-DuO™  дає Вам можливість 
взяти в дорогу воду і корм (ласощі) в одній 
зручній ємності. 

Пляшка з двома відділеннями всередині. Одне 
відділення для рідини, а інше для сухого корму 
або ласощів.

Відкрийте відкидну прозору кришку та 
насипте корм або ласощі, потім відкрийте малу 
герметичну кришечку та налийте воду.

- Загальний об’єм  пляшки 480 мл (по 240 мл у 
кожній камері);

- Виготовлено з нетоксичного, міцного, 
харчового матеріалу;

- Мийте пляшку вручну або у посудомийній 
машині;

- Набір ідеально підходить для подорожей, 
походів, велосипедних прогулянок, 
використання під час виставок та спортивних 
заходів.

Snack DuO™ 
пляшка подвійна для води 
та корму чи ласощів

Не містить Бісфенол А
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dx30807 блакитний ■
dx30808 зелений ■
dx30809 рожевий ■

BottlePocket™ with Travel Cup 
сумка зі складною мискою на 
карабіні для води та аксесуарів

Зручна та ергономічна сумка  BottlePocket™ 
зі складною мискою дозволить вам активно 
проводити час зі своїм вихованцем та не 
хвилюватися про те, куди подіти пляшку з водою та 
дрібні речі, які так незручно тримати в руках під час 
прогулянок та занять спортом!

У сумку поміщаються пляшки будь-якого розміру, 
також сумка має спеціальні відділення для 
надійного зберігання телефону, карт, ключів, тощо. 

Завдяки цій портативній сумці з  термоізолюючого 
матеріалу Ви завжди будете мати під рукою 
прохолодний напій, яким би видом активності Ви не 
займалися: біг, альпінізм, прогулянка з собакою чи 
інші види активного проведення часу.

- Розмір сумки адаптований до більшості 
пластикових пляшок;

- Завдяки термоізолюючому матеріалу - неопрену, 
рідина залишається прохолодною тривалий час;

- Кишеня для зберігання дрібних речей складається 
з двох відділів;

-  еластичної сітки  - для надійної фіксації телефону 
та кишені на застібці для зберігання дрібних речей;

 - сумка має м’який ремінець, що кріпиться на руку, 
на ремінь та регулюється. Можливо кріпити до 
одягу чи рюкзаку за карабін та на ремінь;

- складна миска, що кріпиться до сумки за 
допомогою карабіну, виготовлена з харчового 
матеріалу TPE (термопластичний еластомер), що 
легко миється в посудомийній машині навіть в 
складеному стані.
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Collapsible Travel Cup 
Дорожня складна миска 

з карабіном 

Зручна складна 
миска для корму 
та води. 

У складеному стані товщина 
миски становить 1,2 см і її можна 
легко пристебнути до повідка, 
рюкзаку, сумки, дитячого візочка, 
джинсів та багатьох інших речей.

Це ідеальне рішення для 
подорожей, прогулянок та 
спортивних заходів, в яких бере 
участь Ваш вихованець.

Миска виготовлена з легкого, 
міцного, харчового матеріалу 
TPE (термопластичний 
еластомер), який легко миється  
як в посудомийній машині, так і 
вручну навіть в складеному стані.

прикріпи 
на

повідок

Travel Cup with Bottle Holder & Carabiner 
Дорожня складна миска 
з кріпленням на пляшку          

Як напоїти вихованця? Це 
актуальна проблема, що виникає 
у всіх власників домашніх тварин 
під час подорожей, походів або 
просто на прогулянці.

Гнучка складна миска з карабіном 
і фіксатором для пляшки - це 
ідеальне рішення, що дозволяє 
втамувати спрагу і голод Вашого 
вихованця.

У складеному стані товщина 
миски становить 1,2 см і її можна 
легко пристебнути до Вашого 
рюкзака, сумки, дитячого 
візка і багатьох інших речей. 
Фіксатор підходить для більшості 
стандартних пляшок для води.

Миска виготовлена з легкого, 
міцного, нетоксичного 
матеріалу TPE (термопластичний 
еластомер), придатного 
для харчових продуктів, з 
антимікробним покриттям, легко 
миється в посудомийній машині, 
навіть в складеному стані.

ОБ’ЄМ 240мл (1 мірний стакан)
dx30718 Сірий/фіолетовий ■■
dx30719 Сірий/рожевий ■■
dx30720 Сірий/блакитний ■■
dx30724 Сірий/зелений ■■

МАЛА 240мл (1 мірний стакан) ВЕЛИКА 480мл (2 мірних стакани)
dx30710 Сірий/фіолетовий ■■ dx30714 Сірий/фіолетовий ■■
dx30711 Сірий/рожевий ■■ dx30715 Сірий/рожевий ■■
dx30712 Сірий/блакитний ■■ dx30716 Сірий/блакитний ■■
dx30713 Сірий/зелений ■■ dx30717 Сірий/зелений ■■
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Double Elevated Feeder
Миска подвійна на складній 
підставці для собак і котів

Завдяки наявності двох мисок, 
що знімаються, годування Вашого 
вихованця не складе абсолютно 
ніяких труднощів. 

Для зручного зберігання і 
транспортування набір складається 
до компактних розмірів. Не ковзає.

Підставка ідеально підходить для 
подорожей, щоденного домашнього 
використання, використання в 
автомобілі і на природі. 

Миски виготовлені з гнучкого, 
легкого, міцного харчового 
матеріалу TPE (термопластичний 
еластомер), легко миються в 
посудомийній машині навіть в 
складеному стані.

Низькопористий матеріал не вбирає 
запах.  Дозволений режим підігріву 
в мікрохвильовій печі.

фіксація до 
характерного 

кліку 
Без люфту

МАЛА 240 мл (1 мірний стакан) висота 17,8см ВЕЛИКА 600 мл (2,5 мірних стакани) висота 21,6см
dx30683 Сірий/фіолетовий ■■ dx30687 Сірий/фіолетовий ■■
dx30684 Сірий/рожевий ■■ dx30688 Сірий/рожевий ■■
dx30685 Сірий/блакитний ■■ dx30689 Сірий/блакитний ■■
dx30686 Сірий/зелений ■■ dx30690 Сірий/зелений ■■
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Adjustable Height Pet Feeder 
Миска подвійна на підставці 

з регульованими ніжками

Важливо знати, що 
правильна постава собаки 
під час годування покращує 
травлення!

Ніжки, що регулюються дозволять Вам зміню-
вати висоту підставки в залежності від зросту 
Вашого вихованця, на все життя: від цуценяти 
до дорослого віку.

Знімні, складні миски виготовлені з міцного, 
гнучкого харчового матеріалу TPE (термоп-
ластичний еластомер), легко миються як в 
посудомийній машині, так і вручну. Дозволе-
но використовувати у мікрохвильовій печі в 
режимі підігріву. Складається до компактних 
розмірів і не займає багато місця. 

Під час їжі, підставка не ковзає, а їжа не ви-
ливається, не висипається на підлогу. Миски 
міцно тримаються на основі без люфту. Легко 
вийняти і встановити до характерного кліку.

Завдяки припіднятому положенню мисок, 
використання підставки повністю виключає 
навантаження на суглоби, що виникає при 
годуванні в нахиленому положенні.

Ідеально підходить для подорожей, щоден-
ного застосування, її легко можна присто-

сувати для використання в автомобілі, 
або на природі.

Рекомендована для літніх собак та 
собак, які страждають на артрит.

висота ніжок
регулюється

від 20 до 33 см

в 
складеному 

стані 
7 см

Одинарна миска на складній 
підставці ідеально підходить для 
використання як вдома, так і під час 
подорожі.

- можна використовувати для 
вологих і сухих кормів,  води;

- легко миється як вручну, так і 
в посудомийній машині навіть в 
складеному стані;

- виготовлена з гнучкого легкого, 
міцного харчового матеріалу TPE 
(термопластичний еластомер), 
не ковзає;

- низькопористий матеріал не 
вбирає запах;

- можна використовувати окремо від 
підставки.

Для більш легкого зберігання 
підставки ніжки і миска складаються 
до компактних розмірів, що не 
перевищують 4 см.

Single Elevated Feeder 
Миска одинарна на складній 
підставці для собак  і котів

МАЛА 360 мл (1,5 мірний стакан) висота 10см ВЕЛИКА 960 мл (4 мірних стакани) висота 12см
dx30691 Сірий/фіолетовий ■■ dx30695 Сірий/фіолетовий ■■
dx30692 Сірий/рожевий ■■ dx30696 Сірий/рожевий ■■
dx30693 Сірий/блакитний ■■ dx30697 Сірий/блакитний ■■
dx30694 Сірий/зелений ■■ dx30698 Сірий/зелений ■■

ОБ’ЄМ 960 (4 мірних стакани) 

dx30679 Сірий/фіолетовий ■■
dx30680 Сірий/рожевий ■■
dx30681 Сірий/блакитний ■■
dx30682 Сірий/зелений ■■
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Складна миска з кріпленням 
на клітку, обладнана осьовим 
механізмом, що дозволяє піднімати і 
опускати миску.

Для того, щоб прикріпити миску до 
клітки достатньо її прокрутити. 

Для більш легкого зберігання миска 
складається. Ідеально підходить для 
собак та котів під час подорожей або 
використання вдома.

Миска виготовлена з гнучкого, 
легкого, міцного харчового матеріалу 
TPE (термопластичний еластомер), 
який легко миється в посудомийній 
машині, навіть в складеному стані.

Тепер більше 
простору для Вашого 
улюбленця!

Collapsible Kennel Bowl 
Миска складна з кріпленням на клітку  
для собак  і котів

МАЛА 240 мл (1 мірний стакан) Висота 15,5см ВЕЛИКА 600 мл (2,5 мірних стакани) Висота 26см
dx30699 Сірий/фіолетовий ■■ dx30706 Сірий/фіолетовий ■■
dx30700 Сірий/рожевий ■■ dx30707 Сірий/рожевий ■■
dx30701 Сірий/блакитний ■■ dx30708 Сірий/блакитний ■■
dx30702 Сірий/зелений ■■ dx30709 Сірий/зелений ■■
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480 мл

240 мл

120 мл

Collapsible KlipScoop™ 
Мірний стакан складний на кліпсі

МАЛИЙ 120 мл (0,5 мірного стакана) СЕРЕДНІЙ 240 мл (1 мірний стакан) ВЕЛИКИЙ 480 мл (2 мірних стакани)
dx30725 фіолетовий■■ dx30729 фіолетовий ■■ dx30733 фіолетовий ■■
dx30726 рожевий ■■ dx30730 рожевий ■■ dx30734 рожевий ■■
dx30727 блакитний ■■ dx30731 блакитний ■■ dx30735 блакитний ■■
dx30728 зелений ■■ dx30732 зелений ■■ dx30736 зелений ■■

Стакан виготовлений з гнучкого, 
легкого, міцного, харчового матеріалу 
TPE (термопластичний еластомер), 
який легко миється  як в посудомийній 
машині, так і вручну, навіть в 
складеному стані.

За допомогою мірного стакана Ви легко 
визначите потрібну кількість корму 
для Вашого вихованця, що допоможе 
уникнути проблем, пов’язаних з 
перегодовуванням.

КЛІПСА, ПРИКРІПЛЕНА ДО СТАКАНУ, 
ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАКРИВАННЯ 
МІШКІВ З КОРМОМ. ЗАВДЯКИ 
ЦЬОМУ КОРМ ЗБЕРІГАЄ СВОЮ 
СВІЖІСТЬ І АРОМАТ.

Тримаючи стакан за ручку, зручно 
набирати корм з мішка або контейнера.
Під час зберігання чи використання 
стакану в якості кліпси, він складається 
і набуває плоскої форми.

Pet Bowl Grippmat™ 
Килимок антиковзний під миски 

Припідняті бортики утримують 
крихти і розлиту рідину, а внутрішні 
шипи фіксують миску на одному місці. 

Килимок виготовлений з еластичного 
нековзаючого матеріалу TPE 
(термопластичний еластомер), 
ідеально підходить для керамічної 
плитки, килимових та дерев’яних 
поверхонь.

- килимок запобігає розсипанню 
корму, розливанню води і зберігає 
Вашу підлогу в чистоті;

- легко скручується в рулон, та за 
необхідності може бути підвішений  
на гачок;

- килимок не ковзає.

Припідняті 
краї 

перешкоджають
розсипанню 

їжіМАЛИЙ  33 x 48,2 x 58 (діаг.) ВЕЛИКИЙ  43 x 57 х 76 (діаг.)

dx30673 фіолетовий ■ dx30676 фіолетовий ■
dx30437 рожевий ■ dx30636 рожевий ■
dx30674 блакитний ■ dx30677 блакитний ■
dx30669 зелений ■ dx30678 зелений ■
dx30670 сірий ■ dx30750 сірий ■
dx30672 синій ■
dx30671 червоний ■
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Collapsible/ Expandable Travel Cup
Дорожня складна миска з карабіном 
для собак  і котів

 МАЛА 240 мл (1 мірний стакан) ВЕЛИКА 480 мл (2 мірних стакани)
dx30664 Сірий/синій ■■ dx30668 Сірий/синій ■■
dx30663 Сірий/червоний ■■ dx30667 Сірий/червоний ■■

У складеному стані товщина миски становить 1,2 см і її можна легко пристебнути до повідка, 
рюкзаку, сумки, дитячого візочка, джинсів та багатьох інших речей.

Це ідеальне рішення для подорожей, прогулянок та спортивних заходів, в яких бере участь 
Ваш вихованець.

Миска виготовлена з легкого, міцного, харчового матеріалу TPE (термопластичний еластомер), 
який легко миється  як в посудомийній машині, так і вручну навіть в складеному стані.
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Flexible Suction Lid Кришка 
гнучка герметична для консерв

Pooch Pouch™ Контейнер 
для ласощів з кліпсою на пояс

сам 
закривається

без 
застібок

контейнер
з кліпсою

на пояс

Цей компактний контейнер ідеально підійде 
для зберігання невеликих шматочків ласощів 
для Вашого улюбленця під час тренувань та 
спільних прогулянок.

Завдяки здатності силікону зберігати форму, 
контейнер закривається сам по собі і Ви 
можете не турбуватися, що ласощі випадуть 
під час активних ігор з Вашим вихованцем.

На відміну від тканинних сумочок для 
ласощів, цей компактний силіконовий 
контейнер має низку переваг:

- Низькопористий матеріал не вбирає жир та 
запах;

- Жодних замків, зав’язок, застібок;

-  Контейнер виготовлений з легкого, 
міцного харчового силікону, легко миється в 
посудомийній машині;

- М’які заокруглені краї не дряпають руки;

- Гнучкий та довговічний.

ДІАМЕТР 10,2 см
dx30737 фіолетовий ■
dx30429 рожевий ■
dx30738 блакитний ■
dx30739  /
dx307394 зелений ■

РОЗМІР 11,7 x 7,8 x 8,9 см
 dx307400 фіолетовий ■
dx30741 рожевий ■
dx307424 блакитний ■
dx307431 зелений ■
dx30755 сірий ■

Гнучка герметична силіконова кришка забезпечує 
щільне герметичне закриття консервних банок 
і сприяє більш тривалому зберіганню кормів, 
запобігаючи їх пересиханню та псуванню.

Кришка підходить для консерв 
і невеликих скляних ємностей.

Для використання кришки, помістіть її на поверхні 
відкритої консервної банки і злегка натисніть в центрі 
для створення вакуумного ущільнення. Щоб зняти 
кришку просто потягніть вгору за край.

Виготовлена з харчового силікону,  що не вбирає в 
себе запах. Легко миється в посудомийній машині і 
вручну.
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Collapsible Pet Feeder 
подвійна складна миска 
для собак  і котів

МАЛА 240 мл (1 мірний стакан) СЕРЕДНЯ 600 мл (2,5 мірних стакани) ВЕЛИКА 1200 мл (5 мірних стаканів)
dx30652 синій ■■ dx30656 синій ■■ dx30660 синій ■■
dx30651 червоний ■■ dx30655 червоний ■■ dx30659 червоний ■■

dx30654 зелений ■■ dx30658 зелений ■■

найбільша 
ємність -

1,2 л

Інновація серед традиційних мисок 
для годування

В складеному стані товщина миски не перевищує 4 см, що значно 
спрощує її зберігання. 
Ідеально підходить для подорожей в автомобілі, на природі або для 
щоденного домашнього використання. 

Миска виготовлена з легкого, міцного, харчового матеріалу TPE 
(термопластичний еластомер), який легко миється  як в посудомийній 
машині, так і вручну навіть в складеному стані.

Миски представлені у трьох розмірах, тому ви з легкістю підберете 
потрібний об’єм для Вашого вихованця.

Об’єм великої миски складає 1,2 л, що ідеально підходить навіть для собак 
великих та гігантських порід.
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Не містить Бісфенол А

Що таке Бісфенол А і для чого його використовують?

Бісфенол А (4,4 дигідроксі-2,2-дифенілпропан) використовують для швидкого 
затвердіння при виготовленні пластмас з яких виробляють посуд, пляшки для води, 
побутову техніку, стоматологічні матеріали для пломбування і т. д.

У 2010 році FDA визнала, що Бісфенол А шкідливий для здоров’я людини.

НАШІ НАГОРОДИ:

СЕРЕДНЯ 720 мл ( 3 мірних стакани) ВЕЛИКА 1440 мл ( 6 мірних стаканів) 
dx30791 Сірий/синій ■■ dx30795 Сірий/синій ■■
dx30790 Сірий/червоний ■■ dx30794 Сірий/червоний ■■
dx30789 Сірий/зелений ■■ dx30793 Сірий/зелений ■■

Collapsible Pet Bowl   
складна миска для собак та котів

Інновація серед 
традиційних мисок для 
годування. 

В складеному стані товщина миски не 
перевищує 4 см, що значно спрощує 
її зберігання. Ідеально підходить для 
подорожей в автомобілі, на природі 
або для щоденного домашнього 
використання. 

Миска виготовлена з легкого, 
міцного, харчового матеріалу TPE 
(термопластичний еластомер), який 
легко миється  як в посудомийній 
машині, так і вручну навіть в 
складеному стані.

Об’єм великої миски складає 1,4 л, що 
ідеально підходить навіть для собак 
великих та гігантських порід.

найбільша 
ємність -

1,4 л

BEST IN SHOW - DOG
GLOBAL PET EXPO 2015

2ND PLACE - DOG
SUPERZOO 2015

INNOVATION FINALIST - PET INTERNATIONAL 
HOUSEWARE  ASSOCIATION

NEW PRODUCT SHOWCASE GROOMING
2017 SUPERZOO

2017 FINALIST - PET PRODUCTS
2017 GLOBAL INNOVATION AWARDS

2017 WINNER - PET PRODUCTS
2017 GLOBAL INNOVATION AWARDS
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