
 GADŻEty 
DLA ZWIERZĄT



maty i legowiska
smycze, szelki, obroże
akcesoria na karmĘ i wodę
akcesoria sanitarne
Zabawki
identyfikatory
akcesoria dodatkowe
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spis treści



maty
1
legowiska



Mata wielofunkcyjna może służyć jako ochrona domowej kanapy lub fotela w aucie, dodatkowo
sprawdzi się jako legowisko dla zwierzaków, które lubią odpoczywać na twardszych powierzchniach.

Mata do całkowitej personalizacji. rozmiar

Mata wielofunkcyjna

50 x 70 cm

Poliester 100% + gąbka + 
materiał wodoodporny

materiał



rozmiar

Legowisko dla kota lub psa

⌀ =54 h=30cm

Filc
materiał

Wysokiej jakości legowisko w ciekawym kształcie - zapewni zwierzęciu miejsce do chowania się.
Łatwe w utrzymaniu czystości ze względu na zamek, który rozpina się na dwie strony, 
zapewniając swobodny dostęp do wnętrza.



Legowisko podróżne

Filc/poliester
materiał

Legowisko pikowane, wypełnione poliestrową wyściółką. Sprawdzi się idealnie podczas podróży.

kolor

rozmiar
690 x 540 mm



Mata chłodząca

Poliester
materiał

kolor

Mata chłodząca idealna na upalne dni. Do uzyskania natychmiastowego efektu chłodzenia 
nie wymaga elektryczności lub wody.

rozmiar
40 x 30 cm



SZELKI
OBROŻE

smycze 
2



rozmiar
S, M, L

Poliester 100%
materiał

szelki

Lekkie i kompaktowe szelki dla psa lub kota z możliwością regulacji rozmiaru. Wytrzymałe klipsy
zapobiegają przypadkowym otarciom. Szelki do całkowitej personalizacji.

szerokość taśmy
20 mm lub 25 mm



rozmiar

smycz 

Poliester 
materiał

Smycz wykonana z wytrzymałej taśmy, którą można całkowicie personalizować.

szerokość taśmy

1,30m, 1,50m, 1,80m

20 mm lub 25 mm



rozmiar

obroża

Poliester 100% 
materiał

Obroża wykonana z grubej i wytrzymałej taśmy, którą można całkowicie personalizować. 
Obroża z możliwością regulacji, wyposażona we wzmocnione zapięcie.

szerokość taśmy

max. 55 cm

20 mm lub 25 mm



wymiary

Poliester, metal 
materiał

Smycz z podświetleniem led

Wytrzymała smycz dla psa z paskiem podświetlenia LED. Smycz sprawdzi się szczególnie podczas
nocnych spacerów. Przeznaczona dla psów o wadze nieprzekraczającej 35kg. Dołączone baterie 
2 x CR2032

szerokość taśmy

(szer./wys./gł.) [mm]: 1200 x 25 x 4.

20 mm lub 25 mm



wymiary

PUSZOREK LED

Miejsce na Twoje 
LOGO

Ładowanie ładowarką 5V 
(mini USB)   

Poliester, metal 
materiał

Wygodny i mięciutki puszorek dla czworonoga z diodami LED i miejscem pod personalizację.
Ładowanie USB. Puszorek zwiększa widoczność pupila w nocy.

szerokość taśmy

(szer./wys./gł.) [mm]: 1200 x 25 x 4.

20 mm lub 25 mm



wymiary

Taśma poliestrowa

Obroża LED

Wysokiej jakości obroża ze światełkami LED, które zwiększają widoczność czworonoga w nocy.
Przycisk on/off-uruchamiający świecenie LED. Obrożna dostępna w kilku rozmiarach.

materiał

XS - 33,5 do 35,5cm,
 S - 40,5 do 45cm, 
M - 48 do 56,5cm, 

L - 52 do 64cm



3
Akcesoria
na karmę 
i wodę



Ø17 x 10 cm
rozmiar

kolor

Składana miska dla psa 

laminowany papier z 
recyklingu, polyester RPET

materiał

Lekka i poręczna miska dla psa- zmieści się w każdej torbie. Wykonana z odpornego
laminowanego papieru z recyklingu z wnętrzem z poliestru.



Ø12,9 x 5,2 cm
rozmiar

materiał

kolor

Składana miska dla psA

TPR

Składana miska dla psa z karabińczykiem. Poręczna i wygodna - dzięki karabińczykowi można 
ją łatwo przyczepić do plecaka czy też spodni. Wykonana z materiałów
bezpiecznych dla zwierzaka.



Ø50 x 200 x 52 mm
rozmiar

Tworzywo PP

kolor

Butelka dla psa

materiał

Specjalna butelka dla psa o pojemności 500ml. Wystarczy mocnej nacisnąć butelkę, aby nalać
wody do pojemniczka, który jest częścią produktu.



15 x 12 cm
rozmiar

Woreczek na przysmaki 

Poliester 100%
+ materiał wodoodporny

materiał

Woreczek na przysmaki doskonale sprawdzi się na spacerze i na placu treningowym. Wykonany z wytrzymałej 
tkaniny. Możliwość zamocowania do paska spodni za pomocą karabińczyka. Od góry woreczek regulowany 
sznurkiem ze stoperem, który zabezpieczają przed wypadaniem smakołyków.



Zestaw do karmy

 PP/ TPR
materiał

Zestaw do karmy dla zwierząt. W zestawie poręczna butelka z 2 przegródkami - na żywność i płyny 
- oraz pokrywkami zabezpieczającymi. Składana miska w dopasowanym kolorze, z metalowym
karabińczykiem.

kolor



Torba na przekąski dla psa

poliester 600D
materiał

Torba na smakołyki dla pupila. Zapinana na sznurek ze ściągaczem, wyposażona w karabińczyk. 
Torba zawiera dodatkowo 20 małych worków na psie odpady.

kolor

120 x Ø 90 mm
rozmiar



akcesoria
sanitarne

4



3 x 10 x 3 cm
rozmiar

Poliester 100%

Etui na woreczki foliowe 

materiał

Wygodne etui na woreczki, które pomogą w utrzymaniu czystości po zwierzaku. Możliwość
mocowania za pomocą karabińczyka. Wykonane z materiału, który można całkowicie personalizować.



111 x 21 x 15 mm. 
rozmiar

Tworzywo PP i PE

kolor

Dozownik worków sanitarnych

materiał

Dozownik na torebki higieniczne dla psów, w kształcie kości. Zawiera 20 worków. Posiada 
plastikowy karabińczyk. Dostępny także w wersji eko.



Ø40 x 100 mm, 265 x 310 mm
rozmiar

kolor

Dozownik worków Z DIODĄ LED

ABS
materiał

Dozownik na woreczki dla psów, z diodą LED i karabińczykiem. Zawiera 20 plastikowych higienicznych
woreczków i 3 baterie LR1130.



7 x 11.5cm
rozmiar

kolor

FILCOWE Etui na woreczki 

Filc 2mm
materiał

Filcowe etui na woreczki z elementami ze skóry. Możliwość mocowania za pomocą karabińczyka.



115 x 65 x 32 mm
rozmiar

kolor

Dozownik z woreczkami

nylon
materiał

Dozownik z wzmocnionym elementem, ułatwiającym wyjmowanie woreczków. Wykonany z nylonu,
wyposażony w karabińczyk. Zapinany na zamek błyskawiczny. W zestawie 15 woreczków.
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ZABAWKI



wymiary

Piłka

Guma, filc
materiał

Niewielka piłeczka wykonana z gumy i filcu idealna na spacery pełne zabawy z psem. 
Materiał, z którego jest wykonana zabawka jest bezpieczna dla zdrowia czworonoga.

Ø6,4 cm

kolor



Frisbee dla zwierząt

wymiary

kolor

Frisbee dla zwierząt z wytrzymałą bawełnianą liną i bawełnianym środkiem. Utrzymuje swój kształt 
przez długi okres czasu. Ta zabawka jest bezpieczna do zabawy z psem. 

Bawełna, poliester
materiał

Ø20 cm



PIŁECZKA LED - ZABAWKA DLA zwierząt

kolor

materiał

Piłeczka LED przeznaczona do zabaw ze zwierzakiem. Światło załącza się po uderzeniu 
piłką o podłoże. Wykonana z elastycznego tworzywa TPR oraz termoplastycznego kauczuku. 
Wbudowane 3 baterie AG13.

materiał TPR 



wymiary

Elastyczne frisbee

Frisbee wykonane z elastycznego, mocnego materiału odpornego na uszkodzenia. 
Produkt do całkowitej personalizacji.

plastic/Polypropylene
materiał

24 x Ø 220 mm
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Identyfikatory



Tworzywo sztuczne

kolor

ZAWIESZKI LED w kształcie kości

materiał

Zawieszka LED, pełniąca jednocześnie funkcje identyfikatora (na odwrocie miejsce na wpisanie
danych). Możliwość wyboru światła stałego lub pulsującego. Baterie w komplecie. 
Dwa modele do wyboru.



Tworzywo sztuczne

kolor

materiał

Zawieszka LED PET w kształcie łapki

Zawieszka LED, pełniąca jednocześnie funkcje identyfikatora (na odwrocie miejsce na wpisanie
danych). Możliwość wyboru światła stałego lub pulsującego. Baterie w komplecie.



Tworzywo sztuczne
materiał

Karta bezpieczeństwa z zawieszką

Karta bezpieczeństwa z zawieszką-niezgubką na smycz. 
Kartę można nosić w portfelu, a w razie niespodziewanych okoliczności będzie 
ona informowała służby ratownicze o tym, że w domu czeka pupil oraz że trzeba 
powiadomić o tym wybraną osobę, której numer jest podany na rewersie.



Breloczek i zawieszka

materiał
Tworzywo sztuczne

Breloczek i zawieszka do obroży, które wspólnie tworzą całość, ale można je nosić oddzielnie. 
Jedno dla człowieka, drugie dla jego pupila.
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AKCESORIA
dodatkowe



materiał

apteczka dla zwierząt

materiał TPR 

Apteczka, która pozwoli opatrzeć małe urazy podczas spacerów lub umożliwi szybką pomoc 
zwierzakowi po ukąszeniu kleszcza. Spełnia wszystkie obowiązujące przepisy UE.

Zawartość: 12 wodoodpornych plastrów, 4 waciki do oczyszczenia skóry, 2 suche gaziki, 
1 przyrząd do usuwania kleszczy, 1 bandaż elastyczny, 1 pęseta, 1 rolka taśmy. 10 x 13,40 cm

rozmiar



35 x 19 cm 
rozmiar

Bandana trójkątna 

Poliester 100%
materiał

Regulowana bandana dla psa, wykonana z materiału, który można całkowicie personalizować. 
Może pełnić funkcje obroży- posiada uchwyt pod który można podpiąć smycz.



Rękawica pielęgnacyjna

Rękawica ze zintegrowaną silikonową „szczotką” dla lśniącej sierści psa i łatwiejszego 
usuwania sierści w fazie linienia. Odpowiednia dla praworęcznych.

wymiary
240 x 160 mm

tkanina/poliester
materiał

kolor



rozmiar

WYCIERACZKA do łapek

23 x 27 cm

mikrofibra 
pętelkowa/ręcznikowa

materiał

Praktyczny czyścik do psich łapek. Idealny upominek dla każdego miłośnika 
czworonogów, który wie, jak ważne jest utrzymanie łapek pupila w czystości.

nadruk
sublimacja, 

full print, 
na zewnątrz



zapraszamy 
do kontaktu!

+48 22 122 13 00
biuro@tech-media.pl 


