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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



POFFIN PELUŞ
3’LÜ SET “PETROL MAVİ”

POFFIN PELUŞ
3’LÜ SET “HARDAL”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0614

50, 60,70 cm

8682943706144

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0610

50, 60,70 cm

8682943706106

:

:

:

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.
- 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.
- 30 derecede yıkanabilir.
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POFFIN PELUŞ
3’LÜ SET “CAMEL”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0606

50, 60,70 cm

8682943706069

:

:

:

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.
- 30 derecede yıkanabilir.

3’lü
Set

3’lü
Set

3’lü
Set



www.petvoda.com 2

POFFIN PELUŞ
3’LÜ SET “BEJ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0594

50, 60,70 cm

8682943705949

:

:

:

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.

POFFIN PELUŞ
3’LÜ SET “GÜL KURUSU”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0598

50, 60,70 cm

8682943705987

:

:

:

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.

POFFIN PELUŞ
3’LÜ SET “GRİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0602

50, 60,70 cm

8682943706021

:

:

:

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.
- 30 derecede yıkanabilir.

3’lü
Set

3’lü
Set

3’lü
Set

YATAK VE PELUŞLAR



POFFIN PELUŞ
3’LÜ SET “MİX-1”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0618

50, 60,70 cm

8682943706182

:

:

:

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.
- 30 derecede yıkanabilir.
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POFFIN PELUŞ
3’LÜ SET “MİX-2”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0622

50, 60,70 cm

8682943706229

:

:

:

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.
- 30 derecede yıkanabilir.

3’lü
Set

3’lü
Set

3’lü
Set

POFFIN PELUŞ
3’LÜ SET “BEYAZ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0590

50, 60,70 cm

8682943705901

:

:

:

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.
- 30 derecede yıkanabilir.
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POFFIN PELUŞ
3’LÜ SET “MİX-5”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0634

50, 60,70 cm

8682943706342

:

:

:

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.

POFFIN PELUŞ
3’LÜ SET “MİX-4”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0630

50, 60,70 cm

8682943706304

:

:

:

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.

POFFIN PELUŞ
3’LÜ SET “MİX-3”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0626

50, 60,70 cm

8682943706267

:

:

:

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.
- 30 derecede yıkanabilir.

3’lü
Set

3’lü
Set

3’lü
Set

YATAK VE PELUŞLAR



PETVODA GÜVENLiKLi
ARAÇ TAŞIMA YATAĞI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0582

Standart

8682943705826

:

:

:

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.



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.

Kod

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0588

40 cm

50 cm

60 cm

8682943705789

:

:

:

:

:

3’lü
Set

PETVODA YUVARLAK
ZİGZAG 3’LÜ SET

PETVODA GÖKKUŞAĞI
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
- 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

VODA0570

40 cm

50 cm

60 cm

8682943705703

:

:

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0583

30x40x12 cm

40x50x15 cm

50x60x18 cm

8682943705833

:

:

:

:

:

3’lü
Set

3’lü
Set

YATAK VE PELUŞLAR
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OZARK WOOD PLUS “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “MAVİ”

OZARK WOOD PLUS “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “SİYAH”

OZARK WOOD PLUS “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “KIRMIZI”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2910

18,5x7,5 cm

8682943729105

VODA2906

18,5x7,5 cm

8682943729068

:

:

:

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2908

18,5x7,5 cm

8682943729082

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK WOOD PLUS “SERAMİK” MAMA
VE SU KABI SETİ “PETROL MAVİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2909

18,5x7,5 cm

8682943729099

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK WOOD PLUS “PORSELEN” 
MAMA VE SU KABI SETİ “ANTİK YEŞİL”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2911

18,5x7,5 cm

8682943729112

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK WOOD PLUS “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “BEYAZ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2907

18,5x7,5 cm

8682943729075

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.



OZARK WOOD PLUS “PORSELEN” 
MAMA VE SU KABI SETİ “KRİSTAL YEŞİL”

OZARK WOOD PLUS “PORSELEN” 
MAMA VE SU KABI SETİ “KOBALT”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2914

18,5x7,5 cm

8682943729143

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2913

18,5x7,5 cm

8682943729136

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK WOOD PLUS “PORSELEN” 
MAMA VE SU KABI SETİ “ANTİK BEJ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2912

18,5x7,5 cm

8682943729129

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK 2’Lİ WOOD PLUS “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “MAVİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2947

32x19x6 cm

8682943729471

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

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

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2945

32x19x6 cm

8682943729457

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla
yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

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

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2943

32x19x6 cm

8682943729433

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla
yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.



OZARK 2’Lİ WOOD PLUS “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “SİYAH - BEYAZ”

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

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2948

32x19x6 cm

8682943729488

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2944

32x19x6 cm

8682943729440

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK 2’Lİ WOOD PLUS “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “PETROL MAVİSİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2946

32x19x6 cm

8682943729464

:

:

:

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

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

- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla
yıkanabilir.

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

- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK 2’Lİ WOOD PLUS “SERAMİK” MAMA
VE SU KABI SETİ “BEYAZ-PETROL MAVİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2951

32x19x6 cm

8682943729518

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK 2’Lİ WOOD PLUS “SERAMİK” MAMA
VE SU KABI SETİ “SİYAH-KIRMIZI”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2949

32x19x6 cm

8682943729495

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla
yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK 2’Lİ WOOD PLUS “SERAMİK” MAMA
VE SU KABI SETİ “KIRMIZI-PETROL MAVİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2950

32x19x6 cm

8682943729501

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla
yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.



OZARK WOOD PLUS “PORSELEN” MAMA
VE SU KABI SETİ “ANTİK BEJ-ANTİK YEŞİL”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2953

33x16x6 cm

8682943729532

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK WOOD PLUS “PORSELEN” MAMA
VE SU KABI SETİ “KOBALT-KRİSTAL YEŞİL”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2952

33x16x6 cm

8682943729525

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

cat & dog food and water bowl
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OZARK AHŞAP “SERAMİK”
MAMA VE SU KABI SETİ “MAVİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2928

18,5x7,5 cm

8682943729280

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK AHŞAP “SERAMİK”
MAMA VE SU KABI SETİ “KIRMIZI”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2926

18,5x7,5 cm

8682943729266

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK AHŞAP “SERAMİK”
MAMA VE SU KABI SETİ “SİYAH”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2924

18,5x7,5 cm

8682943729242

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.



OZARK AHŞAP “PORSELEN” MAMA
VE SU KABI SETİ “KRİSTAL YEŞİL”

OZARK AHŞAP “SERAMİK”
MAMA VE SU KABI SETİ “BEYAZ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2932

18,5x7,5 cm

8682943729327

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2925

18,5x7,5 cm

8682943729259

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

www.petvoda.com15

ca
t &

 d
og

 fo
od

 a
nd

 w
at

er
 b

ow
l

OZARK AHŞAP “SERAMİK” MAMA VE
SU KABI SETİ “PETROL MAVİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2927

18,5x7,5 cm

8682943729273

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.



www.petvoda.com

MAMA VE SU KAPLARI

16

cat & dog food and water bow
l

OZARK AHŞAP “PORSELEN”
MAMA VE SU KABI SETİ “KOBALT”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2931

18,5x7,5 cm

8682943729310

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK AHŞAP “PORSELEN”
MAMA VE SU KABI SETİ “ANTİK BEJ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2930

18,5x7,5 cm

8682943729303

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK AHŞAP “PORSELEN” MAMA
VE SU KABI SETİ “ANTİK YEŞİL”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2929

18,5x7,5 cm

8682943729297

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.



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

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

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2965

33x16x6 cm

8682943729655

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2967

33x16x6 cm

8682943729679

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK 2’Lİ AHŞAP “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “SİYAH”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2963

33x16x6 cm

8682943729631

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK 2’Lİ AHŞAP “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “BEYAZ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2964

33x16x6 cm

8682943729648

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK 2’Lİ AHŞAP “SERAMİK” MAMA 
VE SU KABI SETİ “SİYAH-BEYAZ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2968

33x16x6 cm

8682943729686

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

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

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2966

33x16x6 cm

8682943729662

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.



OZARK 2’Lİ AHŞAP “SERAMİK” MAMA
VE SU KABI SETİ “SİYAH-KIRMIZI”

OZARK 2’Lİ AHŞAP “SERAMİK” MAMA
VE SU KABI SETİ “PETROL MAVİ-KIRMIZI”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2969

33x16x6 cm

8682943729693

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2970

33x16x6 cm

8682943729709

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller 
arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK 2’Lİ AHŞAP “SERAMİK” MAMA VE 
SU KABI SETİ “PETROL MAVİ-BEYAZ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2971

33x16x6 cm

8682943729716

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK SİYAH AHŞAP “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “MAVİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2919

18,5x7,5 cm

8682943729198

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK SİYAH AHŞAP “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “KIRMIZI”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2917

18,5x7,5 cm

8682943729174

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK SİYAH AHŞAP “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “SİYAH”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2915

18,5x7,5 cm

8682943729150

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.



OZARK SİYAH AHŞAP “PORSELEN” 
MAMA VE SU KABI SETİ “KRİSTAL YEŞİL”

OZARK SİYAH AHŞAP “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “BEYAZ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2923

18,5x7,5 cm

8682943729235

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2916

18,5x7,5 cm

8682943729167

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

www.petvoda.com21
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OZARK SİYAH AHŞAP “SERAMİK” MAMA 
VE SU KABI SETİ “PETROL MAVİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2918

18,5x7,5 cm

8682943729181

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK SİYAH AHŞAP “PORSELEN”
MAMA VE SU KABI SETİ “KOBALT”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2922

18,5x7,5 cm

8682943729228

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK SİYAH AHŞAP “PORSELEN”
MAMA VE SU KABI SETİ “ANTİK BEJ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2921

18,5x7,5 cm

8682943729211

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK SİYAH AHŞAP “PORSELEN”
MAMA VE SU KABI SETİ “ANTİK YEŞİL”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2920

18,5x7,5 cm

8682943729204

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK 2’Lİ SİYAH AHŞAP “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “MAVİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2958

33x16x6 cm

8682943729587

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

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

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2956

33x16x6 cm

8682943729563

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

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

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2954

33x16x6 cm

8682943729549

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

MAMA VE SU KAPLARI
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OZARK 2’Lİ SİYAH AHŞAP “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “SİYAH-KIRMIZI”

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

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2960

33x16x6 cm

8682943729600

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2955

33x16x6 cm

8682943729556

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK 2’Lİ SİYAH AHŞAP “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “PETROL MAVİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2957

33x16x6 cm

8682943729570

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK 2’Lİ SİYAH AHŞAP “SERAMİK” MAMA 
VE SU KABI SETİ “PETROL MAVİ-KIRMIZI”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2961

33x16x6 cm

8682943729617

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK 2’Lİ SİYAH AHŞAP “SERAMİK” MAMA 
VE SU KABI SETİ “PETROL MAVİ-BEYAZ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2962

33x16x6 cm

8682943729624

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK 2’Lİ SİYAH AHŞAP “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “SİYAH-BEYAZ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2959

33x16x6 cm

8682943729594

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK OVAL “SERAMİK”
MAMA VE SU KABI SETİ “KIRMIZI”

OZARK OVAL “SERAMİK” MAMA
VE SU KABI SETİ “PETROL MAVİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2935

18,5x7,5 cm

8682943729358

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2936

18,5x7,5 cm

8682943729365

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK OVAL “SERAMİK”
MAMA VE SU KABI SETİ “SİYAH”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2933

18,5x7,5 cm

8682943729334

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK OVAL “SERAMİK”
MAMA VE SU KABI SETİ “BEYAZ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2934

18,5x7,5 cm

8682943729341

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

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

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2972

33x16x6 cm

8682943729723

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK OVAL “SERAMİK”
MAMA VE SU KABI SETİ “MAVİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2937

18,5x7,5 cm

8682943729372

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK 2’Lİ OVAL “SERAMİK” MAMA 
VE SU KABI SETİ “PETROL MAVİ”

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

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2975

33x16x6 cm

8682943729754

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2974

33x16x6 cm

8682943729747

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK 2’Lİ OVAL “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “MAVİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2976

33x16x6 cm

8682943729761

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK 2’Lİ OVAL “SERAMİK” MAMA 
VE SU KABI SETİ “SİYAH-BEYAZ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2977

33x16x6 cm

8682943729778

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK 2’Lİ OVAL “SERAMİK” MAMA VE 
SU KABI SETİ “KIRMIZI-PETROL MAVİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2979

33x16x6 cm

8682943729792

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

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

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2973

33x16x6 cm

8682943729730

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK SİYAH OVAL “SERAMİK”
MAMA VE SU KABI SETİ “SİYAH”

OZARK 2’Lİ OVAL “SERAMİK” MAMA 
VE SU KABI SETİ “SİYAH-KIRMIZI”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2938

18,5x7,5 cm

8682943729389

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2978

33x16x6 cm

8682943729785

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK 2’Lİ OVAL “SERAMİK” MAMA VE 
SU KABI SETİ “BEYAZ-PETROL MAVİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2980

33x16x6 cm

8682943729808

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

www.petvoda.com31



cat & dog food and water bow
l

OZARK SİYAH OVAL “SERAMİK”
MAMA VE SU KABI SETİ “KIRMIZI”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2940

18,5x7,5 cm

8682943729402

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK SİYAH OVAL “SERAMİK”
MAMA VE SU KABI SETİ “MAVİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2942

18,5x7,5 cm

8682943729426

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK SİYAH OVAL “SERAMİK”
MAMA VE SU KABI SETİ “PETROL MAVİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2941

18,5x7,5 cm

8682943729419

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK 2’Lİ “SİYAH OVAL” AHŞAP “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “PETROL MAVİ”

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

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2984

33x16x6 cm

8682943729846

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2981

33x16x6 cm

8682943729815

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK SİYAH OVAL “SERAMİK”
MAMA VE SU KABI SETİ “BEYAZ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2939

18,5x7,5 cm

8682943729396

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK 2’Lİ “SİYAH OVAL” AHŞAP
“SERAMİK” MAMA VE SU KABI SETİ “MAVİ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2985

33x16x6 cm

8682943729853

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK 2’Lİ “SİYAH OVAL” AHŞAP
“SERAMİK” MAMA VE SU KABI SETİ “BEYAZ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2982

33x16x6 cm

8682943729822

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

OZARK 2’Lİ “SİYAH OVAL” AHŞAP
“SERAMİK” MAMA VE SU KABI SETİ “KIRMIZI”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2983

33x16x6 cm

8682943729839

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK 2’Lİ “SİYAH OVAL” AHŞAP “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “KIRMIZI-PETROL MAVİ”

OZARK 2’Lİ “SİYAH OVAL” AHŞAP “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “SİYAH-KIRMIZI”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2988

33x16x6 cm

8682943729884

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2987

33x16x6 cm

8682943729877

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK 2’Lİ “SİYAH OVAL” AHŞAP “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “SİYAH-BEYAZ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2986

33x16x6 cm

8682943729860

:

:

:

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

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

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

malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.
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OZARK 2’Lİ “SİYAH OVAL” AHŞAP “SERAMİK” 
MAMA VE SU KABI SETİ “PETROL MAVİ-BEYAZ”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2989

33x16x6 cm

8682943729

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına uygundur.
- Evcil hayvanınızın sağlığı icin en güvenilir materyaller arasındadır.
- Doğal seramikten ve ahşaptan üretilmiştir.
- Kapları bulaşık makinesi ve ya elde rahatlıkla yıkanabilir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız
malzemeden imal edilmiştir.
- Kaselerin 400 ml derinliği vardır.

MAMA VE SU KAPLARI

OZARK WOODY
MAMA VE SU KABI “S”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2852

18x18x7,5 cm

8682943728528

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su kullanımına

uygundur.
- Üretiminde çelik ve ahşap kullanımı nedeniyle

çok sağlam bir yapıya sahiptir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız malzemeden imal edilmiştir.

- Yemek kasesi, 200 ml hacme sahiptir. Bu şekilde, kedinize veya
köpeğinize tek seferde ihtiyaç duydukları yiyecek ve suyu

vermek mümkündür.

8 mm
Kalın Ahşap

OZARK WOODY
MAMA VE SU KABI “L”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2851

18x18x7,5 cm

8682943728511

:

:

:

Ürün Özellikleri
- Köpekler ve kediler için mama ve su
kullanımına uygundur.
- Üretiminde çelik ve ahşap kullanımı nedeniyle çok sağlam bir yapıya sahiptir.
- İnsan ve hayvan sağlığına %100 zararsız malzemeden imal edilmiştir.
- Yemek kasesi, 300 ml (10 oz) hacme sahiptir. Bu şekilde, kedinize veya köpeğinize tek 
seferde ihtiyaç duydukları yiyecek ve suyu
vermek mümkündür.

8 mm
Kalın Ahşap
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OZARK “SOLE”
2’Lİ MAMA VE SU KABI “L”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2853

18x18,5x11,5 cm

8682943728535

:

:

:

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.

www.petvoda.com37
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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.
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OZARK “UZAY”
2’Lİ MAMA VE SU KABI “L”

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 mamüllerden imal edilmiştir.
- Alt kısmındaki kauçuk koruyucuları sayesinde ani hareketi engeller.

OZARK “SOLE”
2’Lİ MAMA VE SU KABI “S”

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 “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 “FROG”
2’Lİ MAMA VE SU KABI “S”

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 “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 “CATFISH”
2’Lİ MAMA VE SU KABI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2833

28x15x4 cm

8682943728337

:

:

:

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 “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 “BONE”
MAMA VE SU KABI “L”

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.

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 “GREEN”
MAMA VE SU KABI

OZARK “KALPLİ”
MAMA VE SU KABI

OZARK “İSTİRİDYE”
MAMA VE SU KABI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2808

19,2x7 cm

8682943728085

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2809

18,8x6 cm

8682943728092

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2810

21,5x6,5 cm

8682943728108

:

:

:

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.
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OZARK “UZAY”
MAMA VE SU KABI “S”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2806

15x15x7 cm

8682943728061

:

:

:

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 “S”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2812

14x14x6 cm

8682943728122

:

:

:

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.

MAMA VE SU KAPLARI
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OZARK “CRAB”
MAMA VE SU KABI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2814

20x20x5 cm

8682943728146

:

:

:

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

15 cm

8682943728214

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2823

21 cm

8682943728238

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2822

18 cm

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.
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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.
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OZARK “TAŞINABİLİR”
SU KABI “300 ML.”

OZARK “TAŞINABİLİR”
SU KABI “500 ML.”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2839

300 ml

8682943728399

:

:

:

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
- 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
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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.

1500 ml.
Hazneli



TUVALET VE EKİPMANLARI

PETVODA
“BÜYÜK” KUM KÜREĞİ

PETVODA 4’LÜ
ÇÖP POŞETİ

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2402

25,5 cm

8682943724025

:

:

:

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA2404

Standart

8682943724018

:

:

:

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
- 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 4 adet köpek tuvalet
toplama torbası vardır.

PETVODA KEDİLİ
KUM KÜREĞİ

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.

Büyük
Hazneli
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PETVODA “YUVARLAK SAPLI” 
KEDİ TIRNAK MAKASI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3603

16.8×8 cm

8682943736035

:

:

:

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.

PETVODA KEDİ
KAŞINMA KÖŞE APARATI

PETVODA “TUŞLU”
TÜY ALMA TARAĞI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3607

13x9 cm

8682943736073

:

:

:

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.

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3606

7,5x12 cm

8682943736066

:

:

:
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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.



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.

PETVODA KEDİ VE KÖPEK
BİT PİRE TARAĞI

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.

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA3611

6.2x5.8 cm

8682943736110

:

:

:
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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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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

:

:

:



TARAK VE MAKASLAR

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

:

:

:



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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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.

TASMALAR

VODAX “DARK” OTOMATİK
GEZDİRME TASMASI “3 METRE”

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0729

3 Metre

8682943707226

:

:

:

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. 
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VODAX “BONE”
BOYUN TAKIMI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0737

1 cmx 48 inc+12 inc

8682943707370

:

:

:

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 “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.
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VODAX “DERİ”
BOYUN TASMASI

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0765

2x47 cm

8682943707653

:

:

:

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 “HERA”
BEDEN TAKIMI 1 CM

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0776

1 cm

8682943707769

:

:

:

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.



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.
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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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Tekli Ürün
Kartonunda

Tekli Ürün
Kartonunda

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.

www.petvoda.com

TASMALAR

60



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

VODAX “REFLECTIVE”
BOYUN TASMASI 12’Lİ

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0750

1 cm - 12 inc

8682943707509

:

:

:

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 “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.

VODAX “ZEBRA” KEDİ KÖPEK
BOYUN TASMASI 12’Lİ

Kod

Ürün Ölçüsü

Barkod

VODA0787

10 mmx18/28 cm

8682943707875

:

:

:
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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

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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