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Petvoda Evcil Hayvan Ürünleri,

Şirketimiz, Petvoda Evcil Hayvan Ürünleri Dış Ticaret San. Ltd. Şti. adı altında 2020 yılında 

hizmetine başlamış olup, geçen süreç içerisinde yaptığı ithalat, ihracat ve yeni yurtdışı iş bağlantıları ile 

hizmet vermeye başlamıştır.

Yurtiçinde ve yurtdışında çalışmaları ile hedefi her zaman kendini ve müşterilerini geliştirmek olan 

firmamız, en son yeniliklerle sizlere daha iyi hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Hedefimiz, tüm müşterilerimizin birinci derecede memnuniyeti ve bize olan güvenini daha da ileri noktaya 

taşımaktır. Bu bizler için en büyük mutluluk ve çalışma gücümüzün daha coşkulu ve arzulu olarak artması 

anlamı taşımaktır. 

Petvoda Evcil Hayvan Ürünleri Dış Ticaret San. Ltd. Şti., günümüzün ilerleyen teknolojisi ile birlikte 

her geçen gün hızla büyümüş ve amacımız Türkiye’nin Pet ihtiyaç konusunda aranılan bir firması olmaktır.

Saygılarımızla...

Petvoda Evcil Hayvan Ürünleri Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi



OZARK “SERAMİK”
MAMA VE SU KABI

OZARK “SERAMİK”
2’Lİ MAMA VE SU KABI SETİ

OZARK “SERAMİK”
MAMA VE SU KABI SETİ

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2801

18x18,5x11,5 cm

8682943728016

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2803

36x20x10 cm

8682943728030

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2802

18x18,5x11,5 cm 

8682943728023

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.

- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten üretilmiştir.

- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız malzemeden imal edilmiştir.

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.

- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten üretilmiştir.

- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız malzemeden imal edilmiştir.
- Yerden teması kesmek için özel ahşap ayaklar dizayn edilmiştir.

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten üretilmiştir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız malzemeden imal edilmiştir.
- Yerden teması kesmek için özel ahşap ayaklar dizayn edilmiştir.
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OZARK “İSTİRİDYE”
2’Lİ MAMA VE SU KABI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2834

38.4x22x6 cm

8682943728344

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde mama ve su kullanımı için

uygun olarak üretilmiştir.
- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.

- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız

malzemelerden imal edilmiştir.
- Alt kısmındaki kauçuk koruyucuları

sayesinde ani hareketi engeller.

OZARK “SUGAR”
2’Lİ MAMA VE SU KABI “L”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2825

35x18x5 cm

8682943728252

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde mama ve su kullanımı için
uygun olarak üretilmiştir.
- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız mamüllerden imal edilmiştir.
- Alt kısmındaki kauçuk koruyucuları sayesinde ani hareketi engeller.

OZARK “SOLE”
2’Lİ MAMA VE SU KABI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2830

33x16x6 cm

8682943728306

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde mama ve su kullanımı için
uygun olarak üretilmiştir.
- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız malzemelerden imal edilmiştir.
- Şık şekli sayesinde evinizin her yerine uyum sağlayacaktır.



OZARK “KADEMELİ”
 2’Lİ MAMA VE SU KABI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2827

35x20x7 cm

8682943728276

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde mama ve su kullanımı için uygun olarak üretilmiştir.

- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.

- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemelerden imal edilmiştir.

- Şık şekli sayesinde evinizin her yerine uyum sağlayacaktır.

OZARK “BASS”
2’Lİ MAMA VE SU KABI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2826

35x18x5 cm

8682943728269

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Sert plastikten üretilmiştir ve uzun ömürlüdür.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız malzemeden imal edilmiştir.
- Renk seçeneği bulunmamaktadır.
- Stoklar dahilinde gönderilecektir.

OZARK “ZUBAT”
2’Lİ MAMA VE SU KABI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2836

30x16x4.5 cm

8682943728368

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekler için mama ve su kullanımına uygundur.

- Sert plastikten üretilmiştir ve uzun ömürlüdür.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız malzemeden imal edilmiştir.

- Renk seçeneği bulunmamaktadır.
- Stoklar dahilinde gönderilecektir.
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OZARK “FROG”
2’Lİ MAMA VE SU KABI “L”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2832

36x20x5 cm

8682943728320

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde mama ve su kullanımı için uygun olarak üretilmiştir.
- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız malzemelerden imal edilmiştir.
- Şık şekli sayesinde evinizin her yerine uyum sağlayacaktır.

OZARK “UZAY”
2’Lİ MAMA VE SU KABI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2828

42x25x11 cm

8682943728283

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde mama ve su kullanımı için uygun olarak üretilmiştir.
- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız malzemelerden imal edilmiştir.
- Şık şekli sayesinde evinizin her yerine uyum sağlayacaktır.
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OZARK “CLAM”
2’Lİ MAMA VE SU KABI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2829

33x16x6 cm

8682943728290

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde mama ve su kullanımı için

uygun olarak üretilmiştir.
- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.

- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız

malzemelerden imal edilmiştir.
- Şık şekli sayesinde evinizin her yerine uyum sağlayacaktır.
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OZARK “BONE”
MAMA VE SU KABI “S”

OZARK “BONE”
MAMA VE SU KABI “L”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2862 

26x12.7x7 cm

8682943728627

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2863

31x14,8x8 cm

8682943728634

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler için özel olarak üretilmiştir.

- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.

- Paslanmaz ayak yapısına sahitptir.
- Şık tasarımı sayesinde kullanılacak alanda görsellik sağlar.

- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
mamüllerden imal edilmiştir.

Ürün Özellikleri
- Köpekler için özel olarak üretilmiştir.
- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- Paslanmaz ayak yapısına sahitptir.
- Şık tasarımı sayesinde kullanılacak alanda görsellik sağlar.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
mamüllerden imal edilmiştir.

OZARK “FISH” 
MAMA VE SU KABI  “L”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2865 

31x14.8x8 cm

8682943728658

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kediler için özel olarak üretilmiştir.

- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.

- Paslanmaz ayak yapısına sahitptir.
- Şık tasarımı sayesinde kullanılacak alanda görsellik sağlar.

- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
mamüllerden imal edilmiştir.



OZARK “MARS”
MAMA VE SU KABI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2807

18x18x6 cm

8682943728078

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde mama ve su kullanımı için uygun olarak üretilmiştir.
- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız malzemelerden imal edilmiştir.
- Şık şekli sayesinde evinizin her yerine uyum sağlayacaktır.
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OZARK “REZERV”
MAMA VE SU KABI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2816

24x16x24 cm

8682943728160

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Sert plastikten üretilmiştir ve uzun ömürlüdür.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Şık tasarımı sayesinde kullanılacak alanda
görsellik sağlar.
- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.

OZARK “NATURAL”
MAMA VE SU KABI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2804

-

8682943728047

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekler için su kullanımına uygundur.

- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.

- Suyun yoğunluğuna göre hareket eder.
- Sağladığı hareket sayesinde suyun içine

karışan dış etkenleri delikleri sayesinde
sudan arındırır.

SUYU

TUTAR!

1500 ml.
Hazneli



OZARK “UZAY”
MAMA VE SU KABI “L”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2805

20x20x9 cm

8682943728054

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde mama ve su kullanımı için uygun olarak üretilmiştir.
- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemelerden imal edilmiştir.
- Şık şekli sayesinde evinizin
her yerine uyum sağlayacaktır.

OZARK “OMEGA”
MAMA VE SU KABI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2811

19x6 cm

8682943728115

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekler için mama ve su kullanımına uygundur.

- Sert plastikten üretilmiştir ve uzun ömürlüdür.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız malzemeden imal edilmiştir.

- Renk seçeneği bulunmamaktadır.
- Stoklar dahilinde gönderilecektir.

OZARK “SUGAR”
2’Lİ MAMA VE SU KABI “S”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2824

26x13.5x4.5 cm

8682943728245

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde mama ve su kullanımı için uygun olarak üretilmiştir.

- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.

- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemelerden imal edilmiştir.

- Şık şekli sayesinde evinizin her yerine uyum sağlayacaktır.
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OZARK “PRAW”
2’Lİ MAMA VE SU KABI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2835

34x20x6.5 cm

8682943728351

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde mama ve su kullanımı için uygun olarak üretilmiştir.
- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız malzemelerden imal edilmiştir.
- Şık şekli sayesinde evinizin her yerine uyum sağlayacaktır.

OZARK “NORA” 
MAMA VE SU KABI “L”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2813

18x17x6 cm

8682943728139

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde mama ve su kullanımı için uygun olarak üretilmiştir.

- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.

- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemelerden imal edilmiştir.

- Şık şekli sayesinde evinizin
her yerine uyum sağlayacaktır.

OZARK “EĞİK”
MAMA VE SU KABI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2818

14.5x5 cm

8682943728184

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde mama ve su kullanımı için
uygun olarak üretilmiştir.
- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemelerden imal edilmiştir.
- Şık şekli sayesinde evinizin her yerine uyum sağlayacaktır.
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OZARK “RENKLİ PLASTİK”
MAMA VE SU KABI “S”

OZARK “RENKLİ PLASTİK”
MAMA VE SU KABI “L”

OZARK “RENKLİ PLASTİK”
MAMA VE SU KABI “M”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2821

-

8682943728214

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2823

-

8682943728238

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2822

-

8682943728221

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde mama ve su kullanımı için uygun olarak üretilmiştir.

- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.

- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemelerden imal edilmiştir.

- Şık şekli sayesinde evinizin her yerine uyum sağlayacaktır.

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde mama ve su kullanımı için uygun olarak üretilmiştir.

- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.

- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemelerden imal edilmiştir.

- Şık şekli sayesinde evinizin her yerine uyum sağlayacaktır.

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde mama ve su kullanımı için uygun olarak üretilmiştir.
- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemelerden imal edilmiştir.
- Şık şekli sayesinde evinizin her yerine uyum sağlayacaktır.



OZARK “OBEZ”
MAMA KABI

OZARK “PREMIUM”
OBEZ MAMA KABI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2820

 21x21x5.5 cm

8682943728207

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2819

25.5x4.5 cm

8682943728191

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde mama kullanımına uygun olarak üretilmiştir.
- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız malzemelerden imal edilmiştir.
- Şık şekli sayesinde evinizin her yerine uyum sağlayacaktır.
- Obeziteye sahip hayvanların yavaş yemesine uygun
olarak dizayn edilmiştir.

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde mama kullanımına uygun olarak üretilmiştir.

- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.

- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemelerden imal edilmiştir.

- Şık şekli sayesinde evinizin her yerine uyum sağlayacaktır.
- Obeziteye sahip hayvanların yavaş yemesine uygun

olarak dizayn edilmiştir.

www.petvoda.com
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OZARK “DAMLA”
MAMA VE SU KABI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2817

29x15x8.1 cm

8682943728177

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde mama ve su kullanımı için
uygun olarak üretilmiştir.
- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız mamüllerden imal edilmiştir.
- Alt kısmındaki kauçuk koruyucuları sayesinde ani hareketi engeller.

10

cat & dog food and water bow
l



www.petvoda.com11

ca
t &

 d
og

 fo
od

 a
nd

 w
at

er
 b

ow
l

OZARK “TAŞINABİLİR”
SU KABI “300 ML.”

OZARK “KEDİ VE
KÖPEK” BİBERONU

OZARK “TAŞINABİLİR”
SU KABI “500 ML.”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2839

300 ml

8682943728399

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2841

100 cc

8682943728412

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2840

500 ml

8682943728405

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde su kullanımı için uygun olarak üretilmiştir.

- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.

- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemelerden imal edilmiştir.

Ürün Özellikleri
- Küçük ırk, orta ırk ve büyük ırk köpek yavruları,

kedi yavruları için kullanabileceğiniz yavru köpek ve kedi biberonudur. 
- Elde rahatlıkla yıkanabilir.

- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız malzemelerden imal edilmiştir.

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpeklerde su kullanımı için uygun olarak üretilmiştir.
- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemelerden imal edilmiştir.

300 ml.
Hazneli

500 ml.
Hazneli

100 cc
Kapasite
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PETVODA YUVARLAK SAPLI 
KEDİ TIRNAK MAKASI

PETVODA
KEDİ TIRNAK MAKASI

PETVODA OVAL SAPLI
KEDİ TIRNAK MAKASI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3603

16.8×8 cm

8682943736035

VODA3604

16.8×8 cm

8682943736042

:

:

:

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3602

16.8×8 cm

8682943736028

:

:

:

Ürün Özellikleri
-  Uzayan tırnaklar evcil hayvanınızın yürümesinde ve

koşmasında rahatsızlık verici olabilir.
- Bu yüzden belirli aralıklarda tırnakları kesmek evcil

hayvanınızın konforu açısından daha sağlıklıdır.
- Keskin, paslanmaz çelik kesici yüzey sayesinde hızlı ve düzgün kesim sağlar.
- Yuvarlatılmış uç kısmı sayesinde evcilinizin yumuşak patisine zarar vermez.

Ürün Özellikleri
-  Uzayan tırnaklar evcil hayvanınızın yürümesinde ve

koşmasında rahatsızlık verici olabilir.
- Bu yüzden belirli aralıklarda tırnakları kesmek evcil

hayvanınızın konforu açısından daha sağlıklıdır.
- Keskin, paslanmaz çelik kesici yüzey sayesinde

hızlı ve düzgün kesim sağlar.
- Yuvarlatılmış uç kısmı sayesinde evcilinizin

yumuşak patisine zarar vermez.

Ürün Özellikleri
-  Uzayan tırnaklar evcil hayvanınızın yürümesinde ve
koşmasında rahatsızlık verici olabilir.
- Bu yüzden belirli aralıklarda tırnakları kesmek evcil
hayvanınızın konforu açısından daha sağlıklıdır.
- Keskin, paslanmaz çelik kesici yüzey sayesinde hızlı ve düzgün kesim sağlar.
- Yuvarlatılmış uç kısmı sayesinde evcilinizin yumuşak patisine zarar vermez.

13
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TARAK VE MAKASLAR

PETVODA KÖPEK
TIRNAK MAKASI

PETVODA KEDİ
KAŞINMA KÖŞE APARATI

PETVODA TUŞLU
TÜY ALMA TARAĞI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3607

13x9 cm

8682943736073

:

:

:

Ürün Özellikleri
-  Uzayan tırnaklar evcil hayvanınızın yürümesinde ve
koşmasında rahatsızlık verici olabilir.
- Keskin, paslanmaz çelik kesici yüzey sayesinde
hızlı ve düzgün kesim sağlar.
- Yuvarlatılmış uç kısmı sayesinde evcilinizin
yumuşak patisine zarar vermez.

Ürün Özellikleri
- Evcil dostunuzun kürk bakımı ve sağlığı için olmazsa olmaz, kürkünün temiz ve 
sağlıklı olmasına yardımcı eğlenceli kedi fırçası çeşitlerindendir.
- Sağlam iskelet üzerine yerleştirilen fırça sayesinde kedinizi fırçalayıp masaj yapabilir.
- Kedilerin oldukça hoşuna giden bu masaj fırçası
kedi otu sayesinde kedilerin vazgeçemeyeceği bir araçtır.

Ürün Özellikleri
- Otomatik tuşlu kendinden temizlenen fırçadır.

- Kedi ve köpekler için özel tasarlanmış kolay temizlenen ve hassas deriye
sahip hayvanlar için özel üretilmiştir.

- Ürünün arka tarafınında bulunan düğmesine
basıldığında taranırken tarakta toplanan tüylerin

kolayca taraktan alınması sağlanmaktadır.

14

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3601

21.8×9 cm

8682943736011

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3606

7,5x12 cm

8682943736066

:

:

:



PETVODA
TARAMA ELDİVENİ

PETVODA ŞEFFAF
SAPLI TARAK

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3608

Standart                                                      

8682943736080

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3605

14x8 cm

8682943736059

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Ters etki ve elektriklenme sistemiyle çalışır ve yapışkan
rulolardan çok daha iyi tüy toplar.
- Tüy toplama konusunda hem pratik hem de istisnasız en iyi toplama
özelliğine sahip oldukça kullanışlı bir üründür.
 - Beş parmağa oturduğu için evcil canlınızın vücudunu hem iyi kavramanızı sağlar, 
hem de ölü tüylerin dışarı alınmasını kolaylaştırır.

Ürün Özellikleri
- Tüyleri rahat toplayabilmek için kıl uçları sık üretilmiştir.

- Dökülmeye yakın tüyleri tarama esnasında toplayabilirsiniz. 
- 8 cm genişliğinde kıl tarak haznesi mevcuttur.

- 14 cm uzunluğunda tutma kısmına sahiptir.
- Kedi ve köpekler için rahatlıkla kullanılabilir.

www.petvoda.com15

PETVODA BASMALI
TÜY ALMA TARAĞI “M”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3616

14.5x8.5 cm

8682943736165

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Tarağın paslanmaz çelikten yapılmış uygun ağzı ile tüyün üzerindeki

ölü gevşek tabaka sıyırılır ve tüye zarar vermeden toplanır.
- Tüy saçılmasını %90 azaltır.

- Uzun ve kısa kıllı köpekler ve kediler içindir.
- Ölü kılları ve alt tabakadaki ulaşamadığınız

kılları kolayca ve çabukça çıkarır.
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TARAK VE MAKASLAR
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PETVODA TÜY
ALMA TARAĞI “S”

PETVODA TÜY
ALMA TARAĞI “L”

PETVODA TÜY
ALMA TARAĞI “M”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3613

14.5x8.5 cm

8682943736134

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3612

14.5x6 cm

8682943736127

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3614

14.5x11 cm

8682943736141

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Tarağın paslanmaz çelikten yapılmış uygun ağzı ile tüyün üzerindeki
ölü gevşek tabaka sıyırılır ve tüye zarar vermeden toplanır.
- Tüy saçılmasını %90 azaltır.
- Uzun ve kısa kıllı köpekler ve kediler içindir.
- Ölü kılları ve alt tabakadaki ulaşamadığınız kılları kolayca ve çabukça çıkarır.

Ürün Özellikleri
- Tarağın paslanmaz çelikten yapılmış uygun ağzı ile tüyün üzerindeki
ölü gevşek tabaka sıyırılır ve tüye zarar vermeden toplanır.
- Tüy saçılmasını %90 azaltır.
- Uzun ve kısa kıllı köpekler ve kediler içindir.
- Ölü kılları ve alt tabakadaki ulaşamadığınız kılları kolayca ve çabukça çıkarır.

Ürün Özellikleri
- Tarağın paslanmaz çelikten yapılmış uygun ağzı ile tüyün üzerindeki

ölü gevşek tabaka sıyırılır ve tüye zarar vermeden toplanır.
- Tüy saçılmasını %90 azaltır.

- Uzun ve kısa kıllı köpekler ve kediler içindir.
- Ölü kılları ve alt tabakadaki ulaşamadığınız

kılları kolayca ve çabukça çıkarır.
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PETVODA TÜY
TOPLAMA TARAĞI “S”

PETVODA TÜY
TOPLAMA TARAĞI “L”

PETVODA TÜY
TOPLAMA TARAĞI “M”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3628

17.5x12 cm

8682943736288

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3627

17x9 cm

8682943736271

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3629

19,5x12 cm

8682943736295

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Evcil dostunuzun kürk bakımı ve sağlığı için olmazsa olmaz, kürkünün temiz

ve sağlıklı olmasına yardımcı tarama fırçasıdır.
- Kedi ve köpek fırçası, kedinizin sağlıklı tüy gelişimi ve olası

parazitlerden korunmasını sağlar.
- Evcil dostunuzun kirli ve fazla tüylerden kurtulmasına yardımcı kedi tarağıdır.

- Kürklü dostunuzun postu üzerindeki kan dolaşımını hızlandırır, daha sağlıklı bir hale getirir.
- Zayıf tüylerin toplanmasını ve yumak oluşumunu önler.

Ürün Özellikleri
- Evcil dostunuzun kürk bakımı ve sağlığı için olmazsa olmaz, kürkünün temiz

ve sağlıklı olmasına yardımcı tarama fırçasıdır.
- Kedi ve köpek fırçası, kedinizin sağlıklı tüy gelişimi ve olası

parazitlerden korunmasını sağlar.
- Evcil dostunuzun kirli ve fazla tüylerden kurtulmasına yardımcı kedi tarağıdır.

- Kürklü dostunuzun postu üzerindeki kan dolaşımını hızlandırır, daha sağlıklı bir hale getirir.
- Zayıf tüylerin toplanmasını ve yumak oluşumunu önler.

Ürün Özellikleri
- Evcil dostunuzun kürk bakımı ve sağlığı için olmazsa olmaz, kürkünün temiz
ve sağlıklı olmasına yardımcı tarama fırçasıdır.
- Kedi ve köpek fırçası, kedinizin sağlıklı tüy gelişimi ve olası
parazitlerden korunmasını sağlar.
- Evcil dostunuzun kirli ve fazla tüylerden kurtulmasına yardımcı kedi tarağıdır.
- Kürklü dostunuzun postu üzerindeki kan dolaşımını hızlandırır,
daha sağlıklı bir hale getirir.
- Zayıf tüylerin toplanmasını ve yumak oluşumunu önler.
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TARAK VE MAKASLAR
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PETVODA PLASTİK SAPLI
TARAMA SETİ “S”

PETVODA PLASTİK SAPLI
TARAMA SETİ “L”

PETVODA PLASTİK SAPLI
TARAMA SETİ “M”

Ürün Özellikleri
- Evcil dostunuzun kürk bakımı ve sağlığı için olmazsa olmaz, kürkünün temiz
ve sağlıklı olmasına yardımcı tarama fırçasıdır.
- Kedi ve köpek fırçası, kedinizin sağlıklı tüy gelişimi ve olası
parazitlerden korunmasını sağlar.
- Evcil dostunuzun kirli ve fazla tüylerden kurtulmasına yardımcı kedi tarağıdır.
- Zayıf tüylerin toplanmasını ve yumak oluşumunu önler.

Ürün Özellikleri
- Evcil dostunuzun kürk bakımı ve sağlığı için olmazsa olmaz, kürkünün temiz
ve sağlıklı olmasına yardımcı tarama fırçasıdır.
- Kedi ve köpek fırçası, kedinizin sağlıklı tüy gelişimi ve olası
parazitlerden korunmasını sağlar.
- Evcil dostunuzun kirli ve fazla tüylerden kurtulmasına yardımcı kedi tarağıdır.
- Zayıf tüylerin toplanmasını ve yumak oluşumunu önler.

Ürün Özellikleri
- Evcil dostunuzun kürk bakımı ve sağlığı için olmazsa olmaz, kürkünün temiz

ve sağlıklı olmasına yardımcı tarama fırçasıdır.
- Kedi ve köpek fırçası, kedinizin sağlıklı tüy gelişimi ve olası

parazitlerden korunmasını sağlar.
- Evcil dostunuzun kirli ve fazla tüylerden kurtulmasına yardımcı kedi tarağıdır.

- Zayıf tüylerin toplanmasını ve yumak oluşumunu önler.

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3625

14x12 cm

8682943736257

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3624

13.5x9 cm

8682943736240

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3623

13.5x6 cm

8682943736233

:

:

:
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PETVODA KEDİ VE KÖPEK
BİT PİRE TARAĞI

PETVODA PLASTİK SAPLI
LÜX TARAK

Ürün Özellikleri
- Köpeğinizin üzerindeki pireleri ve bitleri bulabilmek için kullanabileceğiniz
özel bir taraktır.
- Uç kısımları yuvarlanmış metal tarak dişleri sayesinde köpeğinizin cildine
zarar vermeden nazikçe taramanızı sağlar.
- Sapındaki kaymaz bölüm sayesinde kolay kullanım sağlar.

Ürün Özellikleri
- Evcil dostunuzun kürk bakımı ve sağlığı için olmazsa olmaz, kürkünün temiz

ve sağlıklı olmasına yardımcı tarama fırçasıdır.
- Kedi ve köpek fırçası, kedinizin sağlıklı tüy gelişimi ve olası

parazitlerden korunmasını sağlar.
- Evcil dostunuzun kirli ve fazla tüylerden kurtulmasına yardımcı kedi tarağıdır.

PETVODA PLASTİK SAPLI
TARAMA SETİ “XL”

Ürün Özellikleri
- Evcil dostunuzun kürk bakımı ve sağlığı için olmazsa olmaz, kürkünün temiz

ve sağlıklı olmasına yardımcı tarama fırçasıdır.
- Kedi ve köpek fırçası, kedinizin sağlıklı tüy gelişimi ve olası

parazitlerden korunmasını sağlar.
- Evcil dostunuzun kirli ve fazla tüylerden kurtulmasına yardımcı kedi tarağıdır.

- Zayıf tüylerin toplanmasını ve yumak oluşumunu önler.

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3626

18.5x12 cm

8682943736264

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3611

6.2x5.8 cm

8682943736110

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3630

16,7x9,8 cm

8682943736301

:

:

:
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VODAX “COVER” KÖPEK
BOYUN TASMASI 2,5 CM

VODAX “COVER” KÖPEK
BOYUN TASMASI “4 CM”

VODAX “COVER” KÖPEK
BOYUN TASMASI “3 CM”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0777 

2,5 cm 

8682943707776

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0779

4 cm

8682943707790

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0778

3 cm 

8682943707783

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.

- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla
ekstra güvenlik sağlar.

- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip

ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.

- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla
ekstra güvenlik sağlar.

- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip

ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.
- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip
ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.
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D Tokalı

Yumuşak
Dokulu

D Tokalı

Yumuşak
Dokulu

D Tokalı

Yumuşak
Dokulu



VODAX “RENKLİ”
GEZDİRME TASMASI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0766

1,2x120 cm

8682943707660

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpeğinizi güvenli ve rahat bir şekilde gezdirmenize yarar.
- Güçlü ve hareketli köpekler için gezdirme ve eğitim sırasında kontrol sağlar.
- Şok emici özelliği sayesinde ani çekme ve zorlamalarda
esneyerek köpeğinizin boynunu korur.
- Yumuşak ve esnek yapısı sayesinde rahatsızlık yaratmaz.
- Uzun yıllar dayanıklı ve sağlam örgü kalın fitil şeklinde üretilmiştir.
- Basitçe ayarlanır ve kolay açılan tokası sayesinde kullanımı rahattır.

VODAX “RENKLİ PARLAK”
GEZDİRME TASMASI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0733

1,2x120 cm

8682943707332

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpeğinizi güvenli ve rahat bir şekilde gezdirmenize yarar.

- Güçlü ve hareketli köpekler için gezdirme ve eğitim
sırasında kontrol sağlar.

- Şok emici özelliği sayesinde ani çekme ve zorlamalarda
esneyerek köpeğinizin boynunu korur.

- Yumuşak ve esnek yapısı sayesinde rahatsızlık yaratmaz.
- Uzun yıllar dayanıklı ve sağlam örgü kalın

fitil şeklinde üretilmiştir.

TASMALAR

VODAX “DARK” OTOMATİK
GEZDİRME TASMASI 3 MT.

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0729

3 Metre

8682943707295

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Otomatik köpek tasması,  güvenle kullanılabilecek,
otomatik sarmallı, kedi ve köpek gezdirme tasmasıdır.
- Ani duraklatma ve sabitleme yapılabilmekte,
bu sayede istenilen uzunlukta kullanılabilmektedir.
- Otomatik tek-el frenleme sistemi sayesinde
köpeğinizi gezdirirken rahat eder ve sık sık
onu dizginlemek zorunda kalmazsınız. 

www.petvoda.com 22



www.petvoda.com

VODAX “YUMUŞAK DOKULU” 
KIRMIZI BEDEN TASMASI ”M”

VODAX “YUMUŞAK DOKULU”
BEDEN TASMASI “XL”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0743

Medium

8682943707431

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0745

XLarge

8682943707455

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.

- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.

- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip
ergonomik tutma yeri mevcuttur.

- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.

- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.

- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli yaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip

ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.

VODAX “YUMUŞAK DOKULU”
KAMUFLAJ BEDEN TASMASI “L”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0744

Large

8682943707448

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.
- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.
- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli yaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip
ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.
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VODAX “POLICE”
BEDEN TASMASI “M”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0742

Medium

8682943707424

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Yetişkin Golden, rotweiller, labrador vb ırklar için uygundur.
- Tasmanın iç kısmı softludur.
- Üst kısmında gezdirme kayışının takılabileceği metal kısım
ve kısa tutma için el tutma yeri vardır.
- Ürün sadece göğüs tasmasından oluşmaktadır.
- Gezdirme tasması haricidir.

VODAX “POLICE”
BEDEN TASMASI “XL”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0741

XLarge

8682943707417

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Yetişkin Golden, rotweiller, labrador vb ırklar için uygundur.

- Tasmanın iç kısmı softludur.
- Üst kısmında gezdirme kayışının takılabileceği metal kısım

ve kısa tutma için el tutma yeri vardır.
- Ürün sadece göğüs tasmasından oluşmaktadır.

- Gezdirme tasması haricidir.



VODAX “KEDİ
KÖPEK” GÖĞÜS TAKIMI

VODAX “STAR”
BOYUN TAKIMI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0734

1,5x120 cm

8682943707349

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0770

1 cmx 48 inc+12 inc

8682943707707

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.

- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.

- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip
ergonomik tutma yeri mevcuttur.

- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.

- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.

- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli yaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip

ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.

VODAX “ARMY”
GÖĞÜS TAKIMI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0738

1x48 inc/12 inc-16 inc

8682943707387

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.
- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.
- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli yaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip
ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.
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VODAX “BOXY”
BOYUN TAKIMI

VODAX “BOXY”
3’LÜ TAKIM

VODAX “BOXY”
BEDEN TAKIMI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0747

1,5x120 cm

8682943707479

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0748

1,5X120 cm

8682943707486

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0746

1,5x120 cm

8682943707462

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.
- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.
- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekliyaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip
ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.
- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.
- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan,
destekli yaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip
ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.

- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.

- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan,
destekli yaylı sistemdir. 

- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip
ergonomik tutma yeri mevcuttur.

- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.

www.petvoda.com
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VODAX “NEON”
GÖĞÜS TAKIMI

VODAX “NEON”
GÖĞÜS TAKIMI

VODAX “NEON”
GÖĞÜS TAKIMI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0757

1/32-47 cm

8682943707578

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0759

2/43-62 cm

8682943707592

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0758

1,5/38-57 cm

8682943707585

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.

- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.

       - Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli yaylı sistemdir. 
      - Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip

ergonomik tutma yeri mevcuttur.
    - Dikkat çekici neon rengi sayesinde gece kullanımına

uygun ve şık tasarıma sahiptir.

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.

- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.

       - Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli yaylı sistemdir. 
      - Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip

ergonomik tutma yeri mevcuttur.
    - Dikkat çekici neon rengi sayesinde gece kullanımına

uygun ve şık tasarıma sahiptir.

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.
- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.
- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli yaylı sistemdir. 
 - Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip
ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici neon rengi sayesinde gece kullanımına
uygun ve şık tasarıma sahiptir.
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VODA0737

1 cmx 48 inc+12 inc

8682943707370

VODAX “GÖKKUŞAĞI”
GÖĞÜS TAKIMI İP SAPLI

VODAX “BONE”
BOYUN TAKIMI

VODAX “GÖKKUŞAĞI”
GÖĞÜS TAKIMI İP SAPLI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0756

1,5/30-42 cm

8682943707561

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0755

1/25-40 cm

8682943707554

:

:

:

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.
- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.
- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli yaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip ergonomik tutma
yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.
- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.
- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli yaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip
ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.

- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet
bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.

- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.
- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan,

destekli yaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere

sahip ergonomik tutma yeri mevcuttur.

www.petvoda.com
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VODAX “HERA”
KEDİ BEDEN TAKIMI 1 CM

VODAX “DERİ”
BOYUN TASMASI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0776

1 cm

8682943707769

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0765

2x47 cm

8682943707653

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.

- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.

- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekliyaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip

ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.

Ürün Özellikleri
- Petvoda deri boyun tasması yumuşak dokusu
sayesinde petinizde rahatsızlık yaratmaz.
- Isı ve soğuğa dayanıklı yapısı 4 mevsim
kullanımına olanak sağlar.
- Uzun yıllar kulanıma uygun şekilde üretilmiştir. 
- Stoklar daihilinde gönderilecektir.



VODAX “KÖPEK”
BOYUN FULARI 1 CM

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0780

1 cm

8682943707806

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Boyun genişliği ayarlanabilen, klipsli, çıngıraklı kedi boyun tasması.
- Ses çıkaran zili, kedinizin nerede olduğunu daha rahat anlamanızı,
kedinizi daha kolay bulmanızı sağlar.
- Kolaylıkla ayarlanabilir uzunluğu ile farklı ırklara ve
kilodaki kedilere tam uyum sağlar. 
- Renkli ve canlı renkleriyle sizin ve minik dostunuzun
çok hoşunuza gidecek.

VODAX “KÖPEK”
BOYUN FULARI 2 CM

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0782

2 cm 

8682943707820

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.
- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.
- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli yaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip
ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.

VODAX “KÖPEK”
BOYUN FULARI 1,5 CM

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0781

1,5 cm 

8682943707813

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.

- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.

- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli yaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip

ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.
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VODAX “KARMA DESENLİ”
ZİLLİ BOYUN TASMASI 12’Lİ

VODAX “ZİLLİ DESENLİ”
BOYUN TASMASI 12’Lİ

VODAX “SPORT NEON”
ZİLLİ BOYUN TASMASI 12’Lİ

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0749

1 cm - 12 inc

8682943707493

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0736

1 cm - 12 inc

8682943707363

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0735

1 cm - 12 inc

8682943707356

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.

- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.

- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekliyaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip

ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.

- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.

- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli yaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip

ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.
- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.
- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli
yaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip
ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.
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VODAX “FİYONK”
BOYUN TASMASI 12’Lİ

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0740

1,5x15 inc

8682943707400

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Boyun genişliği ayarlanabilen, klipsli, çıngıraklı kedi boyun tasması.
- Ses çıkaran zili, kedinizin nerede olduğunu daha rahat anlamanızı,
kedinizi daha kolay bulmanızı sağlar.
- Kolaylıkla ayarlanabilir uzunluğu ile farklı ırklara ve
kilodaki kedilere tam uyum sağlar. 
- Renkli ve canlı renkleriyle sizin ve minik dostunuzun
çok hoşunuza gidecek.

VODAX “ÇİÇEK DESENLİ”
BOYUN TASMASI 12’Lİ

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0767

1 cm - 12 inc

8682943707677

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.
- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.
- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli yaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip
ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.

VODAX “DESENLİ GÜVENLİKLİ”
BOYUN TASMASI 12’Lİ

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0751

1 cm - 12 inc

8682943707516

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.

- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.

- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli yaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip

ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.
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VODAX “REFLECTIVE”
BOYUN TASMASI 12’Lİ

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0750

1 cm - 12 inc

8682943707509

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.

- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.

- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli yaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip

ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.

VODAX “LIFE” KEDİ KÖPEK 
BOYUN TASMASI 12’Lİ

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0784

10 mmx18/28 cm

8682943707844

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.
- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.
- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli yaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip
ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.

www.petvoda.com

VODAX “ZEBRA” KEDİ KÖPEK
BOYUN TASMASI 12’Lİ

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0787

10 mmx18/28 cm

8682943707875

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.

- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.

- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli yaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip

ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.
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VODAX “DÜZ ZİLLİ”
BOYUN TASMASI 12’Lİ

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0752

1 cm - 12 inc

8682943707523

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.
- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.
- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli yaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip
ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.
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TASMALAR
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VODAX “PAN” KEDİ KÖPEK 
BOYUN TASMASI 12’Lİ

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0786

10 mmx18/28 cm

8682943707868

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Boyun genişliği ayarlanabilen, klipsli, çıngıraklı kedi boyun tasması.
- Ses çıkaran zili, kedinizin nerede olduğunu daha rahat anlamanızı,
kedinizi daha kolay bulmanızı sağlar.
- Kolaylıkla ayarlanabilir uzunluğu ile farklı ırklara ve
kilodaki kedilere tam uyum sağlar. 
- Renkli ve canlı renkleriyle sizin ve minik dostunuzun
çok hoşunuza gidecek.

VODAX “ZEBRA” KEDİ KÖPEK
BOYUN TASMASI 12’Lİ

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0787

10 mmx18/28 cm

8682943707875

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Dostunuz için birinci sınıf materyaller ile üretilmiştir.

- Yüksek dayanıklılık ve mukavemet bağlarıyla ekstra güvenlik sağlar.
- Dayanıklı yapısı sayesinde tüm ırk ve kilolara uyumludur.

- Omurgaya ve boyuna yük bindirip zorlamayan, destekli yaylı sistemdir. 
- Kolay kavrama sağlayan yumuşak süngere sahip

ergonomik tutma yeri mevcuttur.
- Dikkat çekici renk, şık tasarıma sahiptir.

Tekli Ürün
Kartonunda

Tekli Ürün
Kartonunda

Tekli Ürün
Kartonunda
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PETVODA GRİ LÜX
ASTRONOT TAŞIMA ÇANTASI

PETVODA KEDİ DESENLİ KIRMIZI 
ASTRONOT TAŞIMA ÇANTASI

PETVODA DESENLİ MAVİ
ASTRONOT TAŞIMA ÇANTASI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0007

30 cm x 42 cm x 25 cm 

8682943700074

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0016

30 cm x 42 cm x 25 cm

8682943700166

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0017

30 cm x 42 cm x 25 cm

8682943700173

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

- Küre şeklinde fark yaratan yenilikçi bir tasarım anlayışına sahiptir.
- Arzu edilirse küre çıkarılıp yerine delikli hava mazgalı da takılabilir.

- Üst düzey kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir. Kolaylıkla deforme olmaz.
- Salınım yapmaz ve hayvan sağlığına %100 zararsızdır.

- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

- Küre şeklinde fark yaratan yenilikçi bir tasarım anlayışına sahiptir.
- Arzu edilirse küre çıkarılıp yerine delikli hava mazgalı da takılabilir.

- Üst düzey kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir. Kolaylıkla deforme olmaz.
- Salınım yapmaz ve hayvan sağlığına %100 zararsızdır.

- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.
- Küre şeklinde fark yaratan yenilikçi bir tasarım anlayışına sahiptir.
- Arzu edilirse küre çıkarılıp yerine delikli hava mazgalı da takılabilir.
- Üst düzey kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir. Kolaylıkla deforme olmaz.
- Salınım yapmaz ve hayvan sağlığına %100 zararsızdır.
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.
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TAŞIMA ÇANTALARI

PETVODA LEOPAR DESENLİ
ASTRONOT TAŞIMA ÇANTASI

PETVODA BEYAZ MAT
ASTRONOT TAŞIMA ÇANTASI

PETVODA MAT GRİ
ASTRONOT TAŞIMA ÇANTASI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0015

30 cm x 42 cm x 25 cm

8682943700159

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0018

30 cm x 42 cm x 25 cm

8682943700180

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0019

30 cm x 42 cm x 25 cm

8682943700197

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.
- Küre şeklinde fark yaratan yenilikçi bir tasarım anlayışına sahiptir.
- Arzu edilirse küre çıkarılıp yerine delikli hava mazgalı da takılabilir.
- Üst düzey kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir. Kolaylıkla deforme olmaz.
- Salınım yapmaz ve hayvan sağlığına %100 zararsızdır.
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.
- Küre şeklinde fark yaratan yenilikçi bir tasarım anlayışına sahiptir.
- Arzu edilirse küre çıkarılıp yerine delikli hava mazgalı da takılabilir.
- Üst düzey kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir. Kolaylıkla deforme olmaz.
- Salınım yapmaz ve hayvan sağlığına %100 zararsızdır.
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

- Küre şeklinde fark yaratan yenilikçi bir tasarım anlayışına sahiptir.
- Arzu edilirse küre çıkarılıp yerine delikli hava mazgalı da takılabilir.

- Üst düzey kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir. Kolaylıkla deforme olmaz.
- Salınım yapmaz ve hayvan sağlığına %100 zararsızdır.

- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.
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PETVODA ZEBRA DESENLİ
ASTRONOT TAŞIMA ÇANTASI

PETVODA PEMBE-BEYAZ KEDİLİ
ASTRONOT TAŞIMA ÇANTASI

PETVODA MİMİ
ASTRONOT TAŞIMA ÇANTASI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0028

30 cm x 42 cm x 25 cm

8682943700289

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0022

30 cm x 42 cm x 25 cm

8682943700227

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0026

30 cm x 42 cm x 25 cm

8682943700265

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

- Küre şeklinde fark yaratan yenilikçi bir tasarım anlayışına sahiptir.
- Arzu edilirse küre çıkarılıp yerine delikli hava mazgalı da takılabilir.

- Üst düzey kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir. Kolaylıkla deforme olmaz.
- Salınım yapmaz ve hayvan sağlığına %100 zararsızdır.

- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

- Küre şeklinde fark yaratan yenilikçi bir tasarım anlayışına sahiptir.
- Arzu edilirse küre çıkarılıp yerine delikli hava mazgalı da takılabilir.

- Üst düzey kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir. Kolaylıkla deforme olmaz.
- Salınım yapmaz ve hayvan sağlığına %100 zararsızdır.

- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.
- Küre şeklinde fark yaratan yenilikçi bir tasarım anlayışına sahiptir.
- Arzu edilirse küre çıkarılıp yerine delikli hava mazgalı da takılabilir.
- Üst düzey kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir. Kolaylıkla deforme olmaz.
- Salınım yapmaz ve hayvan sağlığına %100 zararsızdır.
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.
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PETVODA MAVİ POKEMON
ASTRONOT TAŞIMA ÇANTASI

PETVODA DODO
ASTRONOT ÇANTASI

PETVODA KIRMIZI POKEMON 
ASTRONOT TAŞIMA ÇANTASI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0023

30 cm x 42 cm x 25 cm

8682943700234

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0027

30 cm x 42 cm x 25 cm

8682943700272

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0025

30 cm x 42 cm x 25 cm

8682943700258

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.
- Küre şeklinde fark yaratan yenilikçi bir tasarım anlayışına sahiptir.
- Arzu edilirse küre çıkarılıp yerine delikli hava mazgalı da takılabilir.
- Üst düzey kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir. Kolaylıkla deforme olmaz.
- Salınım yapmaz ve hayvan sağlığına %100 zararsızdır.
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.
- Küre şeklinde fark yaratan yenilikçi bir tasarım anlayışına sahiptir.
- Arzu edilirse küre çıkarılıp yerine delikli hava mazgalı da takılabilir.
- Üst düzey kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir. Kolaylıkla deforme olmaz.
- Salınım yapmaz ve hayvan sağlığına %100 zararsızdır.
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

- Küre şeklinde fark yaratan yenilikçi bir tasarım anlayışına sahiptir.
- Arzu edilirse küre çıkarılıp yerine delikli hava mazgalı da takılabilir.

- Üst düzey kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir. Kolaylıkla deforme olmaz.
- Salınım yapmaz ve hayvan sağlığına %100 zararsızdır.

- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.
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PETVODA GRİ PARLAK
ASTRONOT TAŞIMA ÇANTASI

PETVODA HELLO KITTY
ASTRONOT TAŞIMA ÇANTASI

PETVODA MINION RUSH
ASTRONOT TAŞIMA ÇANTASI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0020

30 cm x 42 cm x 25 cm

8682943700203

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0024

30 cm x 42 cm x 25 cm

8682943700241

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0021

30 cm x 42 cm x 25 cm

8682943700210

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

- Küre şeklinde fark yaratan yenilikçi bir tasarım anlayışına sahiptir.
- Arzu edilirse küre çıkarılıp yerine delikli hava mazgalı da takılabilir.

- Üst düzey kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir. Kolaylıkla deforme olmaz.
- Salınım yapmaz ve hayvan sağlığına %100 zararsızdır.

- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

- Küre şeklinde fark yaratan yenilikçi bir tasarım anlayışına sahiptir.
- Arzu edilirse küre çıkarılıp yerine delikli hava mazgalı da takılabilir.

- Üst düzey kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir. Kolaylıkla deforme olmaz.
- Salınım yapmaz ve hayvan sağlığına %100 zararsızdır.

- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.
- Küre şeklinde fark yaratan yenilikçi bir tasarım anlayışına sahiptir.
- Arzu edilirse küre çıkarılıp yerine delikli hava mazgalı da takılabilir.
- Üst düzey kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir. Kolaylıkla deforme olmaz.
- Salınım yapmaz ve hayvan sağlığına %100 zararsızdır.
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.
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PETVODA JUNGLE
ASTRONOT TAŞIMA ÇANTASI

PETVODA VODAX
ASTRONOT TAŞIMA ÇANTASI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0031

30 cm x 42 cm x 25 cm

8682943700319

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0032

30 cm x 42 cm x 25 cm

8682943700326

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.
- Üst düzey kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir. Kolaylıkla deforme olmaz.
- Salınım yapmaz ve hayvan sağlığına %100 zararsızdır.
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

- Küre şeklinde fark yaratan yenilikçi bir tasarım anlayışına sahiptir.
- Arzu edilirse küre çıkarılıp yerine delikli hava mazgalı da takılabilir.

- Üst düzey kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir. Kolaylıkla deforme olmaz.
- Salınım yapmaz ve hayvan sağlığına %100 zararsızdır.

- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.

PETVODA YEŞİL ŞEFFAF
ASTRONOT TAŞIMA ÇANTASI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0002

30 cm x 42 cm x 25 cm

8682943700029

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.
- Üst düzey kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir. Kolaylıkla deforme olmaz.
- Salınım yapmaz ve hayvan sağlığına %100 zararsızdır.
- Kedi ve küçük ırk köpekleriniz için şık bir şekilde özel olarak üretilmiştir.
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PETVODA PLASTİK
KAPILI DELİKLİ TAŞIMA KABI

PETVODA PLASTİK
KAPILI TAŞIMA KABI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0008

48 cm x 32 cm x 30 cm

8682943700081

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0014

47 cm x 30 cm x 35 cm

8682943700142

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpekleriniz için yüksek kaliteli malzemeden

üretilmiş temizliği kolay taşıma çantasıdır.
 - Evcil hayvanlar için özel olarak üretilmiştir.

- Kısa veya uzun yolculuklarda güvenle evcil hayvanlarınızın
taşınmasını sağlayabilirsiniz.

- Birinci sınıf malzemelerden üretilmiş olup deforme çizilme vb.
durumlara dayanıklıdır.

- % 100 evcil hayvan sağlığına zararsızdır.

Ürün Özellikleri
- Kedi ve köpekleriniz için yüksek kaliteli malzemeden üretilmiş
temizliği kolay taşıma çantasıdır.
 - Evcil hayvanlar için özel olarak üretilmiştir.
- Kısa veya uzun yolculuklarda güvenle evcil hayvanlarınızın taşınmasını sağlayabilirsiniz.
- Birinci sınıf malzemelerden üretilmiş olup deforme çizilme vb durumlara dayanıklıdır.
- Seyahat eden evcil hayvanın rahatlığı göz önünde bulundurulmuştur.
- Salınım yapmaz. % 100 evcil hayvan sağlığına zararsızdır.

TAŞIMA ÇANTALARI

PETVODA
KUM KÜREĞİ

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2405

25,5 x 11 cm

8682943724025

:

:

:

Ürün Özellikleri
- 1.sınıf plastik malzemeden üretilmiştir.
- Kedinizin veya köpeğinizin tuvalet sonrası topaklaşan 
dışkısını atmak içindir.
- Kürek ile dışkı ve idrarları kolaylıkla eleyerek atabilirsiniz.
- Asma kısmıyla yer kaplamalarına engel olabilirsiniz.
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PETVODA
KUM KÜREĞİ

PETVODA AÇIK
KEDİ TUVALETİ

PETVODA KEDİLİ
KUM KÜREĞİ

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2402

25,5 cm

8682943724025

VODA2406

25,5 cm

8682943724025

:

:

:

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2403

28x12,5 cm

8682943724032

:

:

:

Ürün Özellikleri
- 1.sınıf plastik malzemeden üretilmiştir.

- Kedinizin tuvalet sonrası topaklaşan dışkısını atmak içindir.
- Kürek ile dışkı ve idrarları kolaylıkla eleyerek atabilirsiniz.

- Asma kısmıyla yer kaplamalarına engel olabilirsiniz.

Ürün Özellikleri
- Açık kedi tuvaleti yüksek kaliteli malzemeden

yapılmış plastik kedi tuvalet kabıdır.
- Açık kedi tuvaleti son moda renk tasarımıyla çok şık bir kedi tuvaleti’dir.

- Koruma kenarlıkları içe doğru kıvrılmış şekilde olduğundan kediniz
tuvalet ihtiyacını giderirken etrafa kum saçılmasını önler.

Ürün Özellikleri
- 1.sınıf plastik malzemeden üretilmiştir.
- Kedinizin tuvalet sonrası topaklaşan dışkısını atmak içindir.
- Kürek ile dışkı ve idrarları kolaylıkla eleyerek atabilirsiniz.
- Asma kısmıyla yer kaplamalarına engel olabilirsiniz.
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TUVALET VE EKİPMANLARI

PETVODA 6’LI
ÇÖP POŞETİ

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2401

Standart

8682943724018

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpeğinizle yaptığınız yürüyüşlerde tuvaleti için poşet taşımanız

çevre açısından çok önemlidir.
- Poşet taşıma temizlik açısından en kolay ve en hijyenik yöntemdir.

- Köpek tuvalet torbası yapısı gereği kolay yırtılmaz.
- Çantanızda mümkün oldukça küçük yer kaplar ve renkleriyle

çantanızda kötü bir görünüm sağlamaz.
- Her bir poşette 6 adet köpek tuvalet toplama torbası vardır.

PETVODA ÇÖP
POŞET KABI

PETVODA 4’LÜ
ÇÖP POŞETİ

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2411

-

8682943724117

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2404

Standart

8682943724018

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Poşet kabı sağlam malzemeden üretilmiştir
ve çeşitli renklerdedir.
- Ürünün tasmaya ya da kıyafetinize takabileceğiniz
plastik bir kancası bulunmaktadır.
- Bu sayede kolaylıkla taşıyabilirsiniz.

Ürün Özellikleri
- Köpeğinizle yaptığınız yürüyüşlerde tuvaleti için poşet taşımanız
çevre açısından çok önemlidir.
- Poşet taşıma temizlik açısından en kolay ve en hijyenik yöntemdir.
- Köpek tuvalet torbası yapısı gereği kolay yırtılmaz.
- Çantanızda mümkün oldukça küçük yer kaplar ve renkleriyle
çantanızda kötü bir görünüm sağlamaz.
- Her bir poşette 6 adet köpek tuvalet toplama torbası vardır.
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PETVODA BAYKUŞ
YATAK “3’LÜ SET”

PETVODA 
XXL PEMBE YATAK

PETVODA ZİGZAG
YATAK “3’LÜ SET”

Kod

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0591

42 x32x14 cm

50x40x15 cm

58x48x16 cm

8682943705918

:

:

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0603

90x70x17 cm

8682943706038

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Evcil dostlarımız için özel hazırlanmış kaliteli kumaş ve

yumuşak peluş malzemeden üretilmiş kışlık pet yatağıdır.
- Konforlu ve ferahtır.

- Evinizin dekorasyonuna uyum sağlar.
- Birinci sınıf malzemeden üretilmiştir

Ürün Özellikleri
- Evcil dostlarımız için özel hazırlanmış kaliteli kumaş ve

yumuşak peluş malzemeden üretilmiş kışlık pet yatağıdır.
- Konforlu ve ferahtır.

- Evinizin dekorasyonuna uyum sağlar.
- Birinci sınıf malzemeden üretilmiştir

Ürün Özellikleri
- Evcil dostlarımız için özel hazırlanmış kaliteli kumaş ve
yumuşak peluş malzemeden üretilmiş kışlık pet yatağıdır.
- Konforlu ve ferahtır.
- Evinizin dekorasyonuna uyum sağlar.
- Birinci sınıf malzemeden üretilmiştir

Kod

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0595

40x50x15 cm

50x60x17 cm

60x70x20 cm

8682943705956

:

:

:

:

:
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YATAKLAR

PETVODA GÖKKUŞAĞI
YATAK “3’LÜ SET”

PETVODA PEMBE
PELUŞ YATAK “3’LÜ SET”

PETVODA  KAMUFLAJ
YATAK “3’LÜ SET “

Ürün Özellikleri
- Evcil dostlarımız için özel hazırlanmış kaliteli kumaş ve
yumuşak peluş malzemeden üretilmiş kışlık pet yatağıdır.
- Konforlu ve ferahtır.
- Evinizin dekorasyonuna uyum sağlar.
- Birinci sınıf malzemeden üretilmiştir

Ürün Özellikleri
- Dışı yumuşacık peluş içi elyaf ile kaplanmış simit yatak
ürünlerimiz özel olarak evcil hayvanlarınız için üretilmiştir.
- Kanserojen madde içermeyen ürünlerimiz ile evcil hayvanınızın hem rahat
olmasını sağlayın hem de sağlığını düşünün. Evinizin her köşesine şık
bir şekilde koyabilir ve evcil hayvanınızı rahat ettirebilirsiniz.
- 30 derecede yıkanabilir.

Ürün Özellikleri
- Evcil dostlarımız için özel hazırlanmış kaliteli kumaş ve

yumuşak peluş malzemeden üretilmiş kışlık pet yatağıdır.
- Konforlu ve ferahtır.

- Evinizin dekorasyonuna uyum sağlar.
- Birinci sınıf malzemeden üretilmiştir

Kod

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0583

30x40x12 cm

40x50x15 cm

50x60x18 cm

8682943705833

:

:

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0571

30x40x12 cm

40x50x15 cm

50x60x18 cm

8682943705710

:

:

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0578

40 cm

50 cm

60 cm

8682943705789

:

:

:

:

:
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PETVODA GRİ
PELUŞ YATAK 2’Lİ SET 

PETVODA YUVARLAK
ZİGZAG 3’LÜ SET

PETVODA PATİ
YATAK 3’LÜ SET

Ürün Özellikleri
- Dışı yumuşacık peluş içi elyaf ile kaplanmış simit yatak

ürünlerimiz özel olarak evcil hayvanlarınız için üretilmiştir.
- Kanserojen madde içermeyen ürünlerimiz ile evcil hayvanınızın hem rahat

olmasını sağlayın hem de sağlığını düşünün. Evinizin her köşesine şık
bir şekilde koyabilir ve evcil hayvanınızı rahat ettirebilirsiniz.

- 30 derecede yıkanabilir.

Ürün Özellikleri
- Dışı yumuşacık peluş içi elyaf ile kaplanmış simit yatak

ürünlerimiz özel olarak evcil hayvanlarınız için üretilmiştir.
- Kanserojen madde içermeyen ürünlerimiz ile evcil hayvanınızın hem

rahat olmasını sağlayın hem de sağlığını düşünün. Evinizin
her köşesine şık bir şekilde koyabilir ve evcil hayvanınızı rahat ettirebilirsiniz.

- 30 derecede yıkanabilir.

Ürün Özellikleri
- Dışı yumuşacık peluş içi elyaf ile kaplanmış simit yatak ürünlerimiz
özel olarak evcil hayvanlarınız için üretilmiştir.
- Kanserojen madde içermeyen ürünlerimiz ile evcil hayvanınızın hem rahat 
olmasını sağlayın hem de sağlığını düşünün. Evinizin her köşesine şık bir 
şekilde koyabilir ve evcil hayvanınızı rahat ettirebilirsiniz.
- 30 derecede yıkanabilir.

Kod

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0576

50 cm

60 cm

8682943705789

:

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0588

40 cm

50 cm

60 cm

8682943705789

:

:

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0570

40 cm

50 cm

60 cm

8682943705703

:

:

:

:

:
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PETVODA ROYAL 
3’LÜ KULÜBE YATAK

PETVODA GÜVENLiKLi
ARAÇ TAŞIMA YATAĞI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0582

Standart

8682943705826

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Evcil dostlarımız için özel hazırlanmış kaliteli kumaş ve
yumuşak peluş malzemeden üretilmiş kışlık pet yatağıdır.
- Evcil dostunuzun kolaylıkla giriş çıkış yapabilmesi için yuvarlak 
kenar tasarımına sahiptir.
- Bu sayede yavru kedi ve köpekler bile rahatlıkla yatağın
üzerine çıkabilir.

Ürün Özellikleri
- Ön kayışı takmak için güvenli metal yüzükler mevcuttur.

- Koltuk başlıkları ile tüm ön/arka araba koltuklarına takılabilir.
- Ek güvenlik ve koruma için kalınlaştırılmış yumuşak kenarlar

- Sert hızlı serbest bırakma tokaları, kurulumu kolaydır.
- Dayanıklı kumaştan yapılmıştır.

- Yıkanabilir yapı, kolay saklama için katlanır.

Kod

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0599

32x32x32 cm

35x35x35 cm

40x40x40 cm

8682943705994

:

:

:

:

:
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- Fiyatlara K.D.V. dahil değildir.
- Fiyatlar TL üzerindendir.

- Fiyatlara iskonto yansıtılmamış halleridir.
- Fiyatlar firma teslimidir.

- Firmamız gerekli gördüğünde fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.

Petvoda Evcil Hayvan Ürünleri Dış Ticaret ve San. Ltd. Şti.
Banka: T.Vakıflar Bankası A.O.

Şube: Karşıyaka Metro Şubesi / İZMİR
IBAN: TR89 0001 5001 5800 7312 0780 45

Petvoda Evcil Hayvan Ürünleri Dış Ticaret ve San. Ltd. Şti.
Banka: GARANTİ BBVA

Şube: Ataşehir / İSTANBUL
IBAN: TR71 0006 2000 3910 0006 2915 27

www.petvoda.com

İzmir Ofis

Uğur Mumcu, 8790/8. Sk. No: 7, Çiğli/İzmir

Tel: 0 (555) 141 86 32

İstanbul Ofis

Kaptanoğlu Okul Sokak No.21/B, Armağanevler - Ümraniye/İstanbul

Tel: 0 (532) 589 01 10
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info@petvoda.com - www.petvoda.com

#P
et

vo
da

D
es

ig
n

İzmir Ofis
Aydınlıkevler Mahallesi 6788. Sokak No:14 Çiğli/İzmir

Tel: 0 (555) 141 86 32

/petvoda /petvoda

İstanbul Ofis
Kaptanoğlu Okul Sokak No.21/B, Armağanevler - Ümraniye/İstanbul

Tel: 0 (532) 589 01 10


