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jsem ráda, že vám mohu prostřednictvím katalogu představit 
nejenom produkty a novinky pro rok 2016/2017, ale také 
některé spolupracovníky z mého týmu, kteří se velkou měrou 
podílí na tom, aby naše produkty byly úspěšné.

Ryze česká společnost I love pets s.r.o. působí na tuzemském 
trhu již šest let. aktuálně exportujeme produkty do dvanácti 
zemí EU a dalších zemí světa.

Rok 2015 je pro nás rokem mnoha změn. asi největší změnou 
je změna obchodní značky I love pets na značku o´lala pets®, 
která je mezinárodně chráněnou obchodní značkou.

Stále rozšiřujeme sortiment o nové nápady a tak v našem 
katalogu naleznete nejen naše bestsellery, ale i velké množství 
novinek.

v loňském roce jsme zahájili proces rozšiřování výrobního 
zázemí a skladovacích prostor. v první polovině tohoto roku 
tento rozvoj dokončíme s celkovým nárůstem o více než 
50 %. Tímto krokem chceme vylepšit a zejména zrychlit servis 
pro naše zákazníky a nabídnout více skladových položek, které 
budou k expedici či k osobnímu odběru ihned.

do sortimentu jsme dále zařadili hračky, jejichž koupí 
podporujete činnost naší chráněné dílny a zdravotně 
znevýhodněných pracovníků.

I nadále při vývoji produktů respektujeme požadavky chovatelů 
a jejich domácích mazlíčků. všechny nové výrobky testujeme 
doma na našich zvířecích kamarádech a do výroby zavádíme 
pouze ty, se kterými jsou oni i my spokojeni.

věříme, že nám i nadále zachováte přízeň.

vážení a milí zákazníci,

za společnost I love pets s.r.o.

Ing. Šárka Neničková — majitelka
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Lukáš Svoboda

Casper

Pelech Royal

Obchodní manažer
pro ČR a SR

PElEchy PRo 
PSy a kočky
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výplň duté vlákno
Rozměr: 60x46 cm

materiál impregnovaná látka / coral fleeceElISabETh

naTalIE

hnědá modrá růžová

modrá

růžová

modrá

výplň duté vlákno
Průměr cca 60 cm

luxusní soft fleece s dlouhým vlasem

béžová modrá růžová

Vyjímatelný střed
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amélIE

amélIE dE lUxE

materiál coral fleece
výplň duté vlákno
Průměr 40, 50, 60, 70, 80 cm

Velmi měkký a poddajný

a11 a12

a2 a4

a17 a18 a21 a22 a23 a24

a50 a51 a52

a25 a26 a27 a28 a30 a31

a53 a54 a55 a56

a31

materiál coral fleece
výplň duté vlákno
Průměr 40, 50, 60, 70, 80 cm

Velmi měkký a poddajný

a51
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velmi měkký a poddajný
materiál coral fleece
výplň duté vlákno
Průměr 40 a 50 cm

luxusní stahovací pelíšekadRIana

adRIana dE lUxE

a2 a4 a11 a12

a17 a18 a21 a22 a23 a24

a25 a26 a27 a28 a30 a31

a2

a55

velmi měkký a poddajný
materiál coral fleece
výplň duté vlákno
Průměr 40 a 50 cm

luxusní stahovací pelíšek

a50 a51 a52

a53 a54 a55 a56
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a53

Stahováním lze pelíšek libovolně tvarovat
Povolením šňůrky lze pelíšek přeměnit
na polštář o průměru 80 cm
velmi měkký a poddajný
materiál coral fleece
výplň duté vlákno
Průměr 50 cm po stažení

luxusní stahovací pelíšek

luxusní stahovací pelíšek

Stahováním lze pelíšek libovolně tvarovat
Povolením šňůrky lze pelíšek přeměnit
na polštář o průměru 80 cm
velmi měkký a poddajný
materiál coral fleece
výplň duté vlákno
Průměr 50 cm po stažení

oRbIS

oRbIS dE lUxE

a2 a4 a11 a12

a17 a18 a21 a22 a23 a24

a25 a26 a27 a28 a30 a31

a24

a50 a51 a52

a53 a54 a55 a56
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ZUZana

all STaR

PETRa

výplň duté vlákno
Stahováním lze pelíšek libovolně tvarovat
Rozměr 60x45 cm

Velmi měkký a poddajný

výplň duté vlákno
Průměr 40 cm a 60 cm

krásně drží tvar

ložná plocha molitan 4 cm
materiál coral fleece
Rozměry: 50x75 cm, 88x68 cm, 
106x80 cm, 125x95 cm

Boky plněné dutým vláknem

puntík černá puntík hnědá puntík růžová

červená hnědá modrá

béžová červená modrá

a21 a23 a24 a26

Snímatelný potah

Vyjímatelný střed

a24

modrá

puntík růžová
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agga

cUbE

a2 a4 a11 a12

a17 a18 a21 a22 a23 a24

a25 a26 a27 a28 a30 a31

materiál coral fleece
velmi měkký a poddajný
Rozměry 43x43 cm, 53x53 cm

Výplň duté vlákno

materiál coral fleece
okraj vyztužený molitanem
Rozměry: 42x50 cm

Výplň polštářku duté vlákno

a12

a30

a2 a4 a11 a12

a17 a18 a21 a22 a23 a24

a25 a26 a27 a28 a30 a31

Vyjímatelný střed

Vyjímatelný střed
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afRodIThE

adIna

b1 b5 b6

b1 b5 b6

b9 b11 b16 b22

b9 b11 b16 b22

Výplň duté vlákno

materiál mikroplyš / coral fleece
Stříška vyztužená molitanem
velmi měkký a poddajný
Průměr 45 a 55 cm

materiál mikroplyš / coral fleece
výplň duté vlákno
Průměr 45 a 55 cm

Ideální pelíšek pro zimomřivé pejsky a kočičky

b6

b16
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kUkaň

kUkaň hoUSE

a2 a4 a11 a12

Trendy

a21 a23 a24 a26 a50

a17 a18 a21 a22 a23 a24

a51 a52 a53 a54 a55 a56

a25 a26 a27 a28 a30 a31

materiál coral fleece
luxusní poležení
Rozměry: 40x36 cm, 48x38 cm

Vyztužená molitanem

materiál coral fleece
výplň polštářku duté vlákno
Rozměr 40x32 cm

Vyztužená molitanem

a24

a2

Vyjímatelný střed
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ZávěSné Iglú

domEčEk Iglú
materiál coral fleece
výplň polštářku duté vlákno
Rozměry: 35x35 cm, 40x40 cm, 45x45 cm

Vyztužený molitanem

materiál coral fleece
Rozměry: 
35x35 cm, 40x40 cm, 45x45 cm

Vhodné i pro zavěšení do výstavní klece

a2 a4

a11 a12 a17 a18 a21 a22 a23

a24 a25 a26 a27 a28 a30 a31

a23

a31

a17

a2 a4 a11 a12

a17 a18 a21 a22 a23 a24

a25 a26 a27 a28 a30 a31

Vyjímatelný střed
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d67

a54

kIng II

Podložka PERšan

d22 d25 d27

Trendy

d32 d34 d35 d66 d67

výplň polštářku duté vlákno
vyztužený molitanem
Rozměry: průměr 50 cm, výška 55 cm

materiál impregnovaná látka / coral fleece

podložka je oboustranná

materiál coral fleece
výplň duté vlákno
Tloušťka 4 cm
Rozměry: 50x40 cm, 70x45 cm, 100x70 cm

a50 a51 a52

a53 / a2 a54 / a17 a55 / a21 a56 / a11

Vyjímatelný střed
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noRa PRo kočky PERšan

TUlIPyTlík

a11 a12

a2 a4

a2 a4

a17 a18 a21 a22 a23 a24

a11 a12 a17

a26 a27 a28 a30 a31 a50

a25 a26 a27 a28 a30 a31

a18 a21 a22 a23 a24 a25

a51 a52 a53 a54 a55 a56

materiál coral fleece
vstup vyztužený molitanem
Rozměry: 35x55 cm

luxusní pelíšek, který bude vaše kočka milovat

ohrnutím okraje vytvoříte kulatý pelíšek
velmi měkký a poddajný
materiál coral fleece
Rozměry: 20x40 cm, 35x50 cm

pelíšek ve tvaru vaku pro nejmenší pejsky

a31

a23
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Royal

ExclUSIvE

aRmanI dE lUxE

g2 g6 g8 g13 g22 g28

g1

černá leopard zebra žirafa

hnědá růžová

béžová červená modrá

výplň polštáře duté vlákno
dno z materiálu s Pvc zátěrem
Rozměry: 45x55 cm, 55x80 cm - okraje 
plněné dutým vláknem
Rozměry: 70x100 cm, 85x120 cm - okraje 
plněné drceným molitanem + snímatelný 
potah

pevná koženka se vzhledem pravé kůže

výplň polštáře duté vlákno
dno z materiálu s Pvc zátěrem
Rozměry: 45x55 cm, 55x80 cm - okraje 
plněné dutým vláknem
Rozměry: 70x100 cm, 85x120 cm - okraje 
plněné drceným molitanem + snímatelný 
potah

materiál semiš / coral fleece

výplň duté vlákno
Rozměry: 59x50 cm

materiál koženka / eko kožešina

g22

zebra

červená

Oboustranný vyjímatelný střed
(semiš / coral fleece)

Oboustranný vyjímatelný střed
(koženka / coral fleece)

Oboustranný 
vyjímatelný střed



19

V
š

e
 p

r
o

 V
a

š
e

 m
a

z
l

íč
k

y

SUPER

d22 d44 d45 d54 d91 d92

d93 d106 d107 d108 d109 d110

d93 d106 d107 d108 d109 d110

výplň polštáře duté vlákno
dno z materiálu s Pvc zátěrem
možnost výběru matrace nebo polštáře
Rozměry: 45x55 cm, 55x80 cm - okraje 
plněné dutým vláknem
Rozměry: 70x100 cm, 85x120 cm - okraje 
plněné drceným molitanem + snímatelný 
potah

výplň polštáře duté vlákno
dno z materiálu s Pvc zátěrem
možnost výběru matrace nebo polštáře
Rozměry: 45x55 cm, 55x80 cm - okraje 
plněné dutým vláknem
Rozměry: 70x100 cm, 85x120 cm - okraje 
plněné drceným molitanem + snímatelný 
potah

materiál impregnovaná látka / coral fleece

materiál impregnovaná látka / coral fleece

SUPER dE lUxE

Snímatelný potah

Snímatelný potah

d22 d44 d45 d54 d91 d92

d108

d106

Oboustranný vyjímatelný střed

Oboustranný vyjímatelný střed
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ExcEllEnT materiál impregnovaná látka

ložná plocha molitan 5 cm
vodě a špíně odpudivý materiál, odolný proti 
proškrábání 
dno z materiálu s Pvc zátěrem
Rozměry: 59x38 cm, 72x48 cm - okraje 
plněné dutým vláknem
Rozměry: 79x60 cm, 97x76 cm, 124x94 cm, 
150x119 cm - okraje plněné drceným 
molitanem

d22 d44 d45 d54 d91 d92

d93 d106 d107 d108 d109 d110

d44

Snímatelný 
potah

PRakTIk
vodě a špíně odpudivý materiál
vhodný i do venkovních kotců
ložná plocha molitan 5 cm
materiál s Pvc zátěrem
Rozměry: 59x38 cm, 72x48 cm - okraje 
plněné dutým vláknem
Rozměry: 79x60 cm, 97x76 cm, 124x94 
cm, 150x119 cm - okraje plněné drceným 
molitanem + snímatelný potah

Takřka nezničitelný super kvalitní potah

g15 g19 g24 g29 g30

g24

Snímatelný 
potah

Krytý zip
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agga cool

PodUška cool 
oboUSTRanná

d22 d44 d45 d54 d91 d92

d22 d44 d45 d54 d91 d92

d93 d106 d107 d108 d109 d110

d93 d106 d107 d108 d109 d110

výplň drcený molitan 
oboustranná varianta
Rozměry: 65x50 cm, 75x58 cm, 85x65 cm, 
95x75 cm, 110x80 cm

materiál impregnovaná látka / coral fleece

materiál impregnovaná látka
vodě a špíně odpudivý materiál
Rozměry: 41x34x14 cm, 47x38x15 cm, 
53x44x16 cm, 61x51x16 cm, 66x55x17 cm, 
75x62x22 cm, 82x68x22 cm

kompletně vyztužený molitanem

d91

d91

d106
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PElíšEk ovál

TUnEl PRo kočky 
šUSťák

odolný vůči poškrábání
Pelíšek je oboustranný
výplň drcený molitan
Pratelný na 30°
Rozměry: 60x40 cm, 80x50 cm, 100x55 cm

Ideální kočičí hračka
Rozměry: 20x60 cm, 25x80 cm, 30x100 cm

Vodě a špíně odpudivý materiál

materiál šusťák

modrá růžová zelená

červená hnědá

Snímatelný potah

d22 d44 d45 d54 d91 d92

d93 d106 d107 d108 d109 d110

fuchsiová tmavě modrá zelená

maTRacE haPPy
matrace je oboustranná
výška 4 cm
vhodné do výstavních klecí
Rozměry: 48x38 cm, 64x48 cm, 
80x55 cm, 88x64 cm, 90x90 cm, 
100x68 cm, 108x75 cm, 120x80 cm

materiál impregnovaná látka

d107

fuchsiová

hnědá
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agga low

PodUška low

boUda low

bez možnosti výběru barvy
mix barev
Rozměry: 41x34x14 cm, 47x38x15 cm, 
53x44x16 cm, 61x51x16 cm, 66x55x17 cm, 
75x62x22 cm, 82x68x22 cm

kompletně vyztužený molitanem

bez možnosti výběru barvy
mix barev
Rozměry: 65x50 cm, 75x58 cm, 85x65 cm, 
95x75 cm, 110x80 cm

Výplň drcený molitan

vyztužená molitanem
mix barev
Rozměry: 40x32x34 cm, 42x36x42 cm, 
56x46x52 cm, 70x55x58 cm

Bez možnosti výběru barvy
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Hana Novotná

Merlin

Pelech Bouda Dotty

Obchodní manažer
pro EU

SéRIE PElEchů
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boUda doTTy

Iglú doTTy

d98 d99 d100 d101

d98 d99 d100 d101

materiál impregnovaná látka / coral fleece

materiál impregnovaná látka / coral fleece

Oboustranná varianta polštářku

Odnímatelná 
střecha

Iglú je skládací

Oboustranná varianta 
polštářku

Polštářek jako taška pro 
snadný transport

vyztužená molitanem
výplň polštářku duté vlákno
Rozměry: 44x41 cm, 52x60 cm, 65x80 cm

vyztužené molitanem
výplň polštářku duté vlákno
Rozměry: 38x38 cm
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SUPER doTTy

TEEPEE doTTy

kUkaň doTTy

d98 d99 d100 d101

d98 d99 d100 d101

d98 d99 d100 d101

Vyjímatelné 
dno

Úchyt pro snadný 
transport

Oboustranná 
varianta polštářku

materiál impregnovaná látka / coral fleece

materiál impregnovaná látka / coral fleece

vyztužený molitanem
výška 40 cm, průměr 40 cm

vhodný i do přepravky
Rozměr 45x30 cm

výplň polštáře duté vlákno
dno z materiálu s Pvc zátěrem
Rozměry: 45x55 cm, 55x80 cm - okraje 
plněné dutým vláknem
Rozměr: 70x100 cm - okraje plněné drceným 
molitanem + snímatelný potah

materiál impregnovaná látka / coral fleece
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kUkaň ElEgancE

boUda ElEgancE

d94 d95 d96 d97 d111

d94 d95 d96 d97 d111

vyztužená molitanem
Rozměry (dšv): 
40x32x34cm, 42x36x42cm, 
56x46x52cm, 70x55x58cm

výplň polštáře duté vlákno
vyztužená molitanem
Rozměry: výška 43 cm, šířka 50cm
Rozměry ve složeném stavu 60x40 cm

Možnost umístění 
vlastní výšivky

Vyjímatelný a samostatně 
pratelný oboustranný polštář

Možnost umístění 
vlastní výšivky

Možnost složení 
do klasického pelíšku

materiál impregnovaná látka

materiál impregnovaná látka / coral fleece
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maTRacE ElEgancE

d94 d95 d96 d97 d111

Snímatelný a samostatně 
pratelný potah

Možnost umístění vlastní výšivky

Oboustranná 
varianta 
pelechu

caSPER ElEgancE

d94 d95 d96 d97 d111

Možnost umístění 
vlastní výšivky

Vyjímatelný a 
samostatně 
pratelný polštář

materiál impregnovaná látka / coral fleece

materiál impregnovaná látka / coral fleece

výplň duté vlákno
Rozměry: 53 x 43 cm, 65 x 55 cm, 80 x 70 cm

výplň duté vlákno
Rozměry: 50, 70, 90, 110 cm
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fanTaSTIc ElEgancE

PolšTář do PElEchU 
fanTaSTIc ElEgancE

materiál impregnovaná látka

materiál impregnovaná látka / coral fleece

d94 d95 d96 d97 d111

d94 d95 d96 d97 d111

Snímatelný a samostatně pratel-
ný potah Možnost umístění 

vlastní výšivky

Snímatelný a samostatně 
pratelný potah

výplň okraje duté vlákno
ložná plocha molitan
Rozměry: 67 x 55 cm, 86 x 65 cm, 
108 x 75 cm, 120 x 88 cm

výplň duté vlákno
Rozměry: 62 x 49 cm, 76 x 64 cm, 
95 x 66 cm, 110 x 80 cm
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ExcEllEnT Economy

PolšTář Economy

SUPER Economy

Vrchní materiál impregnovaná látka

ložná plocha molitan 5 cm
Rozměry: 59x38 cm, 72x48 cm - okraje 
plněné dutým vláknem
Rozměry: 79x60 cm, 97x76 cm, 124x94 cm, 
150x119 cm - okraje plněné drceným 
molitanem

výplň prošívané duté vlákno
Samostatně pratelný povlak
Rozměry: 
40x50 cm, 50x70 cm, 
65x90 cm, 75x110 cm

Vrchní materiál impregnovaná látka

výplň polštáře duté vlákno
Rozměry: 45x55 cm, 55x80 cm - okraje 
plněné dutým vláknem
Rozměry: 70x100 cm, 85x120 cm - okraje 
plněné drceným molitanem + snímatelný 
potah

Vnitřní materiál impregnovaná látka

d22 d32 d53 d63 d65 d66 d67

d22 d32 d53 d63 d65 d66 d67

d22 d32 d53 d63 d65 d66 d67
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caSPER TREndy

PodUška TREndy

SUPER TREndy

Rozměry: 50, 70, 90, 110 cm

Vyjímatelný a samostatně pratelný polštář

Pelíšek je oboustranný
výplň drcený molitan
Rozměry: 60x40 cm, 80x50 cm

materiál coral fleece / impregnovaná látka

materiál impregnovaná látka / coral fleece

výplň polštáře duté vlákno
dno z materiálu s Pvc zátěrem
Rozměry: 45x55 cm, 55x80 cm - okraje 
plněné dutým vláknem
Rozměry: 70x100 cm, 85x120 cm - okraje 
plněné drceným molitanem + snímatelný 
potah
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Věra Švábová

Minnie

Taška London

Fakturace

cESTování
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Taška dE lUxE 

Taška london

vnitřní materiál coral fleece
Poutko na připnutí k obojku
Rozměry:
délka 33 cm, šířka 18 cm, výška 30 cm
délka 43 cm, šířka 22 cm, výška 35 cm

luxusní materiál

vnitřní materiál impregnovaná látka
Pevné dno, kapsa se zipem
Poutko na připnutí k obojku
Rozměry: šířka 20 cm, 
výška 27 cm, délka 30 cm

Výborný pomocník při přenášení vašeho miláčka

Poutko na připnutí k obojku
Standardní rozměry:
šířka 20 cm, délka 30 cm, výška 24 cm
šířka 25 cm, délka 40 cm, výška 30 cm

Vnější materiál impregnovaná látka

černá hnědá šedá

béžová červená modrá růžová hnědá

Taška madonna 
Economy

d63 d65 d66 d67

d22 d32 d53
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Taška maRIlyn

Taška SamanTa Vnitřní materiál impregnovaná látka

vyztužená, krásně drží tvar
kapsa se zipem
Poutko na připnutí k obojku
Poutko pro připojení k bezpečnostnímu pásu
Součástí tašky je i dlouhý popruh přes rameno
Rozměry: 
šířka 25 cm, délka 40 cm, výška 30 cm

materiál impregnovaná látka

vyztužená, krásně drží tvar
kapsa se zipem
Poutko na připnutí k obojku
Rozměry:
délka 33 cm, šířka 20 cm, výška 24 cm
délka 43 cm, šířka 25 cm, výška 30 cm

béžová modrá růžová

d98 d99 d100 d101

Zapínatelná kapsa
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baToh manon
materiál impregnovaná látka / coral fleece
letní a zimní varianta (zevnitř coral fleece)
luxusní provedení, jednoduché upínání, 
snadná údržba
Poutko na připnutí k obojku
Rozměry: šířka 16 x délka 29 x výška 35 cm
šířka 23 x délka 38 x výška 49 cm

Výborný pomocník při přenášení vašeho miláčka

Taška haPPy Výborný pomocník při přenášení vašeho miláčka

materiál impregnovaná látka / coral fleece
Poutko na připnutí k obojku
Jednoduché upínání
Rozměry: šířka 26 cm, výška 17 cm, délka 35 cm

d35 d94 d95

d96 d97 d111

d35 d45 d94 d95

d96 d97 d106 d107

d108 d109 d110 d111
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Taška QUEEn
materiál impregnovaná látka / coral fleece
Poutko na připnutí k obojku
Pevné dno
bezpečnostní upínání uvnitř
Standardní rozměry: 
délka 35 a 40 cm

rozepnutím zipu změníte na pelíšek

Taška kITTy
materiál impregnovaná látka
Pevné dno
kapsa se zipem
Poutko na připnutí k obojku
Posuvná ucha
Pohodlná a bezpečná
Rozměry:
šířka 30 cm, délka 40 cm, výška 34 cm

Výborná přepravka pro kočky a malé psy

d22 d25

Oboustranný polštářek

d35 d44 d45

d54 d91 d92 d93 d94 d95 d96

d97 d106 d107 d108 d109 d110 d111
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Taška madonna

Taška doggIE

materiál impregnovaná látka / coral fleece
letní a zimní varianta (zevnitř coral fleece)
Poutko na připnutí k obojku
včetně kapsy
Standardní rozměry:
šířka 20 cm, délka 30 cm, výška 24 cm
šířka 25 cm, délka 40 cm, výška 30 cm

materiál impregnovaná látka / coral fleece
Poutko na připnutí k obojku
Standardní rozměry:
šířka 20 cm, délka 30 cm, výška 24 cm
šířka 25 cm, délka 40 cm, výška 30 cm

Vyztužené okraje molitanem

Vyztužené okraje molitanem

d35 d44 d45 d54

d94 d95 d96 d97 d106

d107 d108 d109 d110 d111

béžová modrá růžová
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kaPSa na PamlSky

cESTovní mISka

Rozměr: 15x10 cm

Uzavíratelná s karabinou na připnutí

materiál s Pvc zátěrem
maximálně skladná
Rozměr: Ø11x8 cm, Ø16x9 cm, Ø20x12 cm

Vhodná na vodu i krmivo

g24 g29 g30

g24 g29 g30

g15 g19

g15 g19

klokanka dE lUxE
materiál impregnovaná látka / coral fleece
luxusní provedení, jednoduché upínání
vnitřní materiál coral fleece
Poutko na připnutí k obojku
Uvolní ruce a rozloží váhu
Rozměry: 33x27 cm, 42x40 cm

Výborný pomocník při přenášení vašeho miláčka

d35 d94 d95

d96 d97 d111
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Povlak  
na PřEPRavkU

Podložka  
do PřEPRavky

Potah chrání před zimou, průvanem, při přepravě 
kocourů před značkováním z přepravky
vytváří lepší izolaci, zvíře je při přepravě klidnější
Snadná údržba, rychleschnoucí
vyrábíme 5 standardních velikostí:
1) 45-50x30-35 cm 2) 50-55x30-35 cm
3) 55-60x35-40 cm 4) 65-70x45-50 cm
5) 70-75x50-55 cm

materiál mikroplyš

materiál coral fleece
výplň duté vlákno
vhodné i jako pelíšek pro kočky na parapet
vhodné i do klecí pro psy
Rozměry: 30x50, 35x60, 50x65,
55x80, 60x90, 92x92, 70x100 cm

měkký a pevný materiál

b16 b22

a2 a4 a11 a12

a17 a18 a21 a22 a23 a24

a25 a26 a27 a28 a30 a31

bEZPEčnoSTní PáS 
PRo PSy

vyroben z nylonu
nutný dopněk pro bezpečný transport v autě
Rozměry:
20-40x2 cm
40-60x3 cm

k připnutí do zámku bezpečnostního pásu
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cESTovní dEka SofT

cESTovní dEka PERšan

a21 a23 a50

Rozměry: 50x75 cm, 75x100 cm

luxusní soft fleece s dlouhým vlasem

materiál coral fleece

Rozměry: 50x75 cm, 75x100 cm

a51 a52 a53 a54 a55 a56

béžová modrá růžová

PElEch do aUTa
materiál impregnovaná látka / eko kožešina
výplň duté vlákno
vyztužený okraj pro eliminaci následků nárazu
dno z materiálu s Pvc zátěrem
Rozměr: 60x45 cm

praktický pelech pro bezpečný transport v autě

Poutka k připevnění 
k bezpečnostnímu pásu

Poutko na připnutí 
k obojku nebo postroji
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PřEhoZ do ZavaZadlového 
PRoSToRU 160x130 cm

PřEhoZ Zadních SEdadEl 
vElký 150x135 cm

PřEhoZ Zadních SEdadEl 
malý 150x60 cm

Ideální řešení ochrany zavazadlového prostoru
Udržuje jej čistý, bez chlupů a ostatních nečistot
chrání dno, boční a zadní část
vyroben z vysoce kvalitního nepromokavého materiálu 
s Pvc zátěrem
Praktické dvouvrstvé dno se samostatně vyjímatelnou 
a pratelnou vrchní částí (73 x 81 cm)
Univerzální rozměr vhodný pro různé typy automobilů
dodáváno včetně přepravního vaku

Ideální řešení ochrany interiéru automobilu od chlupů, 
špíny a mechanického poškození
vyroben z vysoce kvalitního nepromokavého materiálu 
s Pvc zátěrem
Univerzální rozměr, vhodný pro různá auta
Zvyšuje bezpečnost při přepravě psa
Zipy s bezpečnostní karabinou
otvory pro připoutání psa do bezp. pásů
Pvc výztuha pro lepší držení tvaru
Snadná instalace
šířka 125 cm
dodáváno včetně přepravního vaku

Ideální řešení ochrany interiéru automobilu od chlupů, 
špíny a mechanického poškození
vyroben z vysoce kvalitního nepromokavého materiálu 
s Pvc zátěrem
Univerzální rozměr, vhodný pro různá auta
Zvyšuje bezpečnost při přepravě psa
Zipy s bezpečnostní karabinou
otvory pro připoutání psa do bezp. pásů
Pvc výztuha pro lepší držení tvaru
Snadná instalace
šířka 55 cm
dodáváno včetně přepravního vaku
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Bohdana Vránová

Didi

Ortopedická matrace 
De Luxe

Mistrová dílny

ZdRavoTní Pomůcky
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d22 d44 d45 d54 d91 d92

d93 d106 d107 d108 d109 d110

černá leopard zebra žirafa

a21 a23 a26

oRToPEdIcká maTRacE
Plněná PE kuličkami
Ideální pro psy s problémy pohybového aparátu
vysoká výhřevnost, skvělá proti otlakům
dno z materiálu s Pvc zátěrem
kuličky možno doplňovat
Samostatný vnitřní polštář + potah
Rozměry: 
40x60 cm, 50x70 cm, 
60x90 cm, 70x100 cm, 
80x110 cm, 85x120 cm, 
100x130 cm, 130x160 cm

zdravotní ortopedická matrace

dokonale přizpůsobivá tělu
Ideální pro psy s problémy pohybového aparátu
Skvělá proti otlakům, vysoká výhřevnost
dno z materiálu s Pvc zátěrem
Pěnu je možné doplňovat
Potah samostatně pratelný
Rozměry: 40x60 cm, 50x70 cm, 60x90 cm, 
70x100 cm, 80x110 cm, 85x120 cm, 
100x130 cm, 130x160 cm

Výplň pěna s tvarovou pamětíoRToPEdIcká maTRacE 
dE lUxE
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ZdRavoTní košIlka
Pro zabránění nechtěného kojení koťat

po operacích

velikost délka zad 
(cm)

obvod 
hrudníku 

(cm)

xxS 13-15 26-28
xS 18-20 31-33
S 23-25 36-38
m 28-30 41-43
l 31-33 46-48

xl 33-35 51-53
xxl 36-38 56-58

a21 a23 a26

materiál coral fleece
Zvýší hřejivost matrace
Pružný, velmi snadno matraci povléknete
Rozměry: 40x60 cm, 50x70 cm, 60x90 cm, 
70x100 cm, 80x110 cm, 85x120 cm, 
100x130 cm, 130x160 cm

Teplý, odolný a snadno pratelný povlakPovlak na oRToPEdIcké 
maTRacE

Snímatelný potah

d22 d44 d45 d54 d91 d92

d93 d106 d107 d108 d109 d110

maTRacE haPPy dE lUxE
matrace je oboustranná
výplň pěna s tvarovou pamětí o síle 4 cm
dokonale přizpůsobivá tělu
Ideální pro psy s problémy pohybového aparátu
Skvělá proti otlakům, vysoká výhřevnost
Rozměry: 64x48 cm, 80x55 cm, 
88x64 cm, 100x68 cm, 120x80 cm

materiál impregnovaná látka
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Tabulka velikostí

Tabulka velikostí

Podložka PRo 
šTěňaTa

ochRanný límEc 
PRo PSy

Skvěle absorbuje moč i pachy
Rozměr 50x50 cm a 65x65 cm
Ekologická, velmi dlouhá životnost
hygienická, pratelná na 90°c
vhodná i do pelíšků, porodnic a jako 
inkontinentní podložka pod staré a nemocné 
psy

Ideální pomůcka pro psy se zdravotními 
problémy

na rozdíl od nepohodlných, tvrdých a mnohdy 
i nebezpečných plastových límců poskytuje 
zvířeti plný komfort a pohodlí i během 
pooperačního a uzdravovacího období

velikost obvod krku 
(cm)

délka (cm)

S 20-26 20
m 30-38 26
l 35,5-56 30

xl 53-64 34

pratelná podložka pro štěňata

IPP002 IPP003

hkn002 hkn003

háRací a InkonTInEnční 
kalhoTky

InkonTInEnční PáS 
PRo PSy

velikost Pas (cm)

xxS 16-22
xS 18-24
S 20-30
m 22-32
l 24-34

xl 26-38
xxl 28-40

velikost Pas (cm)

xxS 16-22
xS 18-24
S 20-30
m 22-32
l 24-34

xl 26-38
xxl 28-40
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Ludmila Svobodová

Beatricie

Škrabadlo oblouk

Vedoucí expedice

škRabadla a PoTřEby PRo výSTavy
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ZávěSná Rohož

Rohož na ZEm

škRabadlo obloUk

ZávěSná Rohož myš

vhodné i na cesty
Zavěsíte snadno za poutka
vysoká kvalita provedení
materiál přírodní sisal
Standardní rozměry: 15x54 cm, 22x55 cm

ekonomická verze škrabadla nenáročná na prostor

obšité kožešinkou

výběr ze tří barev kožešiny
materiál přírodní sisal
Standardní rozměry: 50x45 cm, 90x50 cm

Stabilní
materiál přírodní sisal
Rozměry: 110x30x50 cm

originální škrabadlo pro kočky

vhodné i na cesty
Zavěsíte snadno za poutka
vysoká kvalita provedení
Provedení s myškou
materiál přírodní sisal
Standardní rozměry: 15x54 cm, 22x55 cm

ekonomická verze škrabadla nenáročná na prostor

g13 g22

g13 g22

a2 a22 a23

I1 I3 I4
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hoUPačka hamaka 
dE lUxE

ZávěSná PolIčka

hoUPačka PRo kočky

materiál šusťák / coral fleece
komfortní provedení
včetně závěsných karabin, široký výběr barev
vhodné i do výstavních klecí
Rozměr 56x67 cm

Hammock pro kočky

k zavěšení na stěnu, škrabadlo, topení, do klecí
vhodné i na zavěšení do výstavních klecí a na 
přípravu kočky během výstavy
včetně provázků a karabin
Rozměr 50x32 cm

Ideální odpočívadlo pro kočky

velmi kvalitní a pevný potahový materiál
včetně karabin
vhodné i do výstavních klecí
Rozměr 56x67 cm

Výplň duté vlákno

I1 I3 I4

růžová modrá hnědá

modrá růžová zelená

červená hnědá
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Záclonky

Skládací ZáchodEk

ochRanná Síť a Pvc

PoUZdRo na výSTavní 
číSlo SofTShEll

materiál šusťák

vhodné do všech standardních klecí
Sada se skládá ze 4 kusů: spodní díl, 2 boční 
záclonky, horní díl na zakrytí klece
Rozměry:
jednoklec 70x70 cm
dvouklec 70x140 cm

provedení síťovina nebo pVC

chrání proti nechtěným dotykům
Rozměry:
jednoklec 70x70 cm
dvouklec 70x140 cm

Složíte do velikosti peněženky
Rozměr 20x30 cm, 30x40 cm

Speciální nepropustná textilie

S úchytem na suchý zip

červená hnědá modrá růžová zelená

Pvc síť

g24 g29 g30

g15 g19
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Martin Vrbas
Ťap

Amélie pro hlodavce

Sklad

hlodavcI 
a fRETky
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PElíšEk hlodavcI 
PaPUčE

dno z materiálu s Pvc zátěrem
výplň duté vlákno
Rozměr 26x34 cm

materiál coral fleece

a11 a12

a2 a4

a17 a18 a21 a22 a23 a24

a25 a26 a27 a28 a30 a31

TUnEl PRo 
hlodavcE

Teplý, vhodný i jako pelíšek
materiál coral fleece
okraje vyztužené molitanem
Rozměr 13x33 cm

a21 a23 a31

a2 a17 a18

noRa PRo 
hlodavcE

luxusní pelíšek, který budou vaši hlodavci 
milovat

materiál coral fleece
vstup vyztužený molitanem
Pro všechny hlodavce, kteří se rádi schovávají
Průměr 13 cm, délka 28 cm

a2 a17 a18

a21 a23 a31
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kUkaň PRo 
hlodavcE

kompletně vyztužená molitanem
materiál impregnovaná látka / coral fleece 
Rozměr: 35 x 25 cm, výška 25 cm

Vhodná na zavěšení do klece

ZávěSný domEčEk 
bloom

Taška bloom

včetně karabin
Rozměry: 15x15 cm, 20x20 cm

vhodná pro menší hlodavce
Rozměr: 28x20 cm

materiál impregnovaná látka / coral fleece

materiál impregnovaná látka / coral fleece
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ZávěSný TUnEl

ZávěSná kaPSa

pohodlný pelíšek pro fretky a hlodavce

Uvnitř luxusní teplý materiál coral fleece
Rozměr 30 cm délka, průměr 15 cm

Uvnitř luxusní teplý materiál coral fleece
Rozměr 40x42 cm

pohodlný pelíšek pro fretky a hlodavce

dvoJITá hamaka
Plocha hamaky 35x35 cm

materiál impregnovaná látka / coral fleece
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ZávěSný domEčEk luxusní závěsný domeček, který bude vaše 
fretka milovat

Skvělé materiály i design
vnitřní polštářek z hřejivého jemného materiálu
Průměr 30 cm, výška 12 cm

g24 g29 g30

g15 g19

PElíšEk PRo 
hlodavcE

dno z materiálu s Pvc zátěrem
výplň duté vlákno
Rozměry: 19x15 cm, 28x18 cm, 34x26 cm

materiál coral fleece

a21 a23 a31

a2 a17 a18

domEčEk Iglú PRo 
hlodavcE

Skvělý odolný materiál

Uvnitř domečku všitý polštářek z teplého 
materiálu
lemování otvoru pro vstup
Základna 29x29 cm, výška 25 cm

g15 g19

g24 g29 g30
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hamaka 1

hamaka 3 dE lUxE

možnost varianty s karabinou i bez
rozměry: 34x34 cm, 45x45 cm, 56x67 cm

Super kvalitní, odolný a nepropustný materiál

Hammock pro fretky a hlodavce

materiál šusťák / coral fleece
Zateplená ložná plocha
možnost varianty s karabinou i bez
Rozměr 34x34 cm, 45x45 cm, 56x67 cm

modrá růžová zelená

červená hnědá

g24 g29 g30

g15 g19

Taška PRo hlodavcE krásná luxusní kabelka

opatřená síťkou
Rozměry:
šířka 17 cm, délka 29 cm, výška 24 cm
šířka 19 cm, délka 35 cm, výška 29 cm

d35 d44 d45

d54 d91 d92 d93
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Hana Mihulová

Uti

Suk kulatý

Ira

Stříhárna

hRačky
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aport pro psy

Suk kulatý

chobotnice

Suk

Přetahovadlo s kožešinou
Peršanový polštářek

Přetahovadlo pro psy
Různé barvy
20x5 cm

Různé barvy
25, 30, 35, 40 a 60 cm

Různé barvy
40 cm

Různé barvy
25, 30, 35, 40 a 60 cm

Různé barvy
20 a 30 cm

Různé barvy
cca 8 cm

Různé barvy
28x10 cm

PRo PSy

bačkora
Různé barvy
22 cm

kolečko - střapcemíček peršan
Různé barvy
cca 20 cm

Různé barvy
Průměr 7, 10, 13 cm
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žvýkací polštářek žvýkací žirafa

Přetahovadlo kruh

Přetahovadlo pešek

míč rugby

Různé barvy
11 cm

Různé barvy
34 cm

Různé barvy
Průměr 27 cm

Různé barvy
10x33 cm

Různé barvy
24 cm

žvýkací kost

kousadlo PET

žvýkací váleček

Různé barvy
15 a 24 cm

Různé barvy
PET láhev není součástí
34 cm

Různé barvy
18 cm

Přetahovadlo srdce
Různé barvy
14 cm

Uzel
Různé barvy
27 cm
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Polštářek catnip bambule

Peršanové kolečko

mrkev a petržel hračka s rolničkou

Plněné šantou kočičí
Různé barvy
5x15 cm

na zavěšení s gumčkou
Různé barvy
10 cm

Plněné šantou kočičí
Různé barvy
cca 8 cm

Plněné šantou kočičí
Různé barvy
cca 15 cm

Různé barvy
cca 15 cm

PRo kočky

Strašidlo chlupaté Strašidýlko
Různé barvy
cca 4 a 6 cm

Různé barvy
cca 10 cm
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mávátko dřevěné barevné

mávátko dřevěné s rolničkou mávátko dřevěné velké

mávátko plast malé

Přírodní pštrosí peří
délka cca 55 cm

Přírodní pštrosí peří
délka cca 70 cm

Přírodní pštrosí peří
délka cca 70 cm

délka cca 25 cm

1 2 3 4

5 6 7 9

hračky catnip s peřím

1 2 3 4

činka s rolničkou Rolnička s peřím
Různé barvy
cca 12 cm

Různé barvy
cca 12 cm
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mávátko plast velké

délka 20 nebo 40 cm

Přívěsky k telekopickému mávátku

délka cca 100 cm

4 5 6 7 8

1 2 3

2 - pštrosí peří 3 - boa 4 - pravá králičí kůže 5 - stuhy 6 - metalické stuhy

mávátko plast střední
délka cca 45 cm

1 2 4 6

7 8 9 10
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Radka Šafářová

Lily

Obojek 
Pearl

Účetní

oboJky, vodíTka a ohlávky
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oboJEk cool

oboJEk comfoRT

oboJEk koSTka

vodíTko cool

vodíTko comfoRT

vodíTko koSTka

bezpečnostní spona
20 mm x 38-60 cm
25 mm x 40-60 cm

Podšitý broušenou kůží
16 mm x 40 cm (obvod krku 25-34 cm)
20 mm x 45 cm (obvod krku 29-38 cm)
20 mm x 50 cm (obvod krku 34-43 cm)

Podšitý broušenou kůží
20 mm x 45 cm (obvod krku 29-38 cm)
20 mm x 50 cm (obvod krku 34-43 cm)

20 mm x 150 cm

Podšité broušenou kůží
16 mm x 150 cm
20 mm x 150 cm

Podšité broušenou kůží
20 mm x 150 cm

d60

zelená zelená

d65

růžová růžová

d65

zebra

zebra

d66

d44

hnědá hnědá

d44

leopard

leopard

d27
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vodíTko SPRIng

oboJEk PUnTík

oboJEk SPRIng

vodíTko PUnTík

oboJEk SUmmER

25 mm x 150 cm

16 mm x 30-50 cm
20 mm x 38-60 cm

25 mm x 40-60 cm

16 mm x 150 cm
20 mm x 150 cm

20 mm x 30-50 cm
20 mm x 38-60 cm

černá černámodrá

růžová

modrárůžová

bílá

růžováhnědá hnědá
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oboJEk SofT oboJEk PEaRl

20 mm x 150 cm

Pro psy s citlivou kůží
50 mm x 18-28 cm
50 mm x 25-31 cm

12 mm x 18-28 cm
12 mm x 25-31 cm

oboJEk TREndy

ohlávka PRo PSy

vodíTko TREndy
20 mm x 30-50 cm
20 mm x 38-60 cm

Tabulka velikostí

velikost obvod tlamy (cm)

xS 12-18
S 18-24
m 24-29
l 29-35

xl 35-40
xxl 40-45

modrá

modrá

modrá modrá

růžová

růžová

růžová růžovážlutáčervená červená
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Vladimir Katčenko

Phil
Pláštěnka 
Doggy 
Comfort

Uti

Bunda Ski

Střihy

oblEčky



Thd001

TdT001

Thd002

TdT002

Thd003

TPE001 TPE002
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Tričko dotty

Tričko hoody

Tričko pruhované s erbem

TRIčka



TPI001 TPI002

Tng002Tng001

TRk001 TRk002
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Tričko Pirate

Tričko Top dog modelTričko So cute

Tričko killer



Tng009 Tng010Tng008

Tng006Tng005

Tng003 Tng004
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Tričko vIPTričko Predator

Tričko fbITričko Security

Tričko big boss Tričko I‘m Rebel



SP001

STR001

Sn003

STR002

Sn004

SP002

Sam001 Sam002
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šaty puntíkované

šaty Terry

šaTy

šaty amor šaty námořnické



mIh001

mld001 mld002 mld003 mld004

mIh002

mb003 mb004

mIR001 mIR002 mIR003

71

V
š

e
 p

r
o

 V
a

š
e

 m
a

z
l

íč
k

y

mikina horse

mikina luxury dog

mikina bavlněná lebka

mIkIny
mikina Rocky



mlS001

mPU001 mPU002

mPl001 mPl003mPl002

mlS002 mlS003
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mikina lucky Star

mikina Punk

mikina plyšová



kTR001

PyZ001

ZUP007

ofR001 - 50x50 cm
ofR003 - 75x75 cm
ofR005 - 100x100 cm

ofR002 - 50x50 cm
ofR004 - 75x75 cm
ofR006 - 100x100 cm ZfR001 ZfR002

ZUf001 ZUf002

ZUP008

PyZ002

kTR002 kTR003
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košile Trendy

Pyžamo

župan

župan froté

osuška froté žínka

košIlE

Pyžama žUPany



TEl001

TaZ001

TPS001

TcR001

TfR001 TfR002 TfR003 TfR004

TEl002 TEl005 TEl006

TaZ002

TPS002

TcR002

TaZ003 TaZ004
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TEPlákovky

Teplákovka aztec

Teplákovka peršan

Teplákovka se sukní crown

Teplákovka bodyguard

Teplákovka freestyle



klR007

blR007

klR004

blR004

klR008

blR008

klR005

blR005

klR009

blR009

klR006

blR006
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PlášTěnky
kombinéza lehká šusťáková reflex

bunda lehká šusťáková reflex



bPP001 kPP001

RvE001

bPP002 kPP002bPP003 kPP003

PRb001 PRb002 PRb003 PRb004
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bunda podšitá bavlnou kombinéza podšitá bavlnou

Reflexní vesta

Pláštěnka doggy comfort

Praktický obal na vestu 
a na pamlsky



bUw001 bUw002

vRa002 vRa004vRa001

Podšívka coral fleece
Zapínání na druky

Podšívka fleece
Zapínání na suchý zip

Podšívka fleece
Zapínání na suchý zip

Podšívka coral fleece
Zapínání na druky

vRa003

bUw003

voP002 voP005voP001 voP004voP003 voP006
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ZIma

bunda wolf

vesta Rainbow

vesta o‘lala Pets vesta o‘lala Pets Soft

vesta Rainbow Soft



bSm002bSm001 bSm003

mfZ001 mfZ002 mfZ003 mfZ004

bfl002 bfl003bfl001 bfl004

bSn001 bSn002
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bunda Smokey

bunda Snowman

mikina fuzzy

bunda fluffy



bSS001

vSS001 vSS002

bSS002 bSS004bSS003

kSd001 kSd002 kSd003

bSP001 bSP002 bSP003
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bunda Softshell

vesta Softshell

kombinéza Softshell dvoubarevná

bunda Sport

SofTShEll



kSk005

bSk005

kon001

kSk006

bSk006

kon002

kSk007

bSk007

kon003
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SkI collEcTIon
kombinéza Ski

bunda Ski

kombinéza odepínatelné nohavice



Sno001

Snk001

Svk001

cEP001 cEP002 cEP003 cEP004

Svn001

Sno002

Snk002

Svk002

Svn002

Sno003

Snk003

Svk003

Sno004

Snk004

SoP001 SoP002
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Svetr norsko

Svetr norsko s kapucí Svetr námořnický

Svetr s kapsou

čepička pro psa

SvETRy
Svetr o‘lala Pets



hkd001

hkl001

hSU001

hST001

hkd002

hkl002

hSU002

hST002

hkd003 hkd004
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háRací kalhoTky
hárací kalhotky dotty

hárací kalhotky love

hárací kalhotky se sukní

hárací kalhotky Style



fRk002

kSR001 kSR002 kSR003 kSR004 kSR005

Sdl001 Sdl002 Sdl003
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SPolEčEnSké
frak s motýlem

šaty de luxe

kšíRy PRo PSy
kšíry pro psy



kob01b

PRb01b

bSb01b

kob02b

PRb02b

bSb02b

kob03b

PRb03b

bSb03b

kob04b

PRb04b
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PRo vElká PlEmEna
kombinéza Raincoat bIg

Pláštěnka doggy comfort bIg

bunda Softshell bIg
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Velikost Délka zad (cm) Hrudník (cm)
 xxS 13-15 26-28
xS 18-20 31-33
S 23-25 36-38
m 28-30 41-43
l 31-33 46-48

xl 33-35 51-53
xxl 36-38 56-58

oblečky - malá plemena

Velikost Pas (cm)
xxS 16-22
xS 18-24
S 20-30
m 22-32
l 24-34

xl 26-38
xxl 28-40

oblečky - hárací kalhotky
Velikost Délka zad (cm) Hrudník (cm)

45 (S) 45 70
55 (m) 55 100
60 (l) 60 102

70 (xl) 70 116
80 (xxl) 80 126

oblečky - velká plemena
kombinéza raincoat BIG, Bunda Softshell BIG

Velikost Délka zad (cm) Hrudník (cm)
45 (S) 45 70
50 (S1) 50 92

55 (m) 55 100
60 (l) 60 102
65 (l1) 65 108
70 (xl) 70 116
75 (xl1) 75 120

80 (xxl) 80 126
90 (3xl) 90 130

oblečky - velká plemena
pláštěnka Doggy Comfort BIG

délka zad
Pas

oblečky zateplené podšívkou

oblečky vyrobené z nepromokavého materiálu

všechny oblečky, pelíšky a tašky z tohoto katalogu jsou pratelné na 30°

oblečky opatřené bezpečnostním reflexním prvkem

oblečky vyrobené ze 100 % bavlny nebo 97 % bavlny a 3 % elastanu nebo podšité bavlnou

hrudník

TabUlky vElIkoSTí
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obchodní manažer čR, SR
Lukáš Svoboda
T: +420 739 028 035
e: svoboda@ilovepets.cz

účetní
Radka Šafářová
T: +420 733 133 898
e: safarova@ilovepets.cz

vedoucí expedice
Ludmila Svobodová
T: +420 731 342 488
e: svobodova@ilovepets.cz

majitelka, Export mimo EU
Ing. Šárka Neničková
T: +420 603 523 764
e: info@ilovepets.cz

Export EU
Hana Novotná
T: +420 736 484 378
e: novotna@ilovepets.cz

fakturace
Věra Švábová
T: +420 734 500 463
e: svabova@ilovepets.cz

I love pets s.r.o.
nám. krále Jiřího 361
679 72 kunštát

Ič 28360249
DIč Cz28360249

www.ilovepets.cz
www.olalapets.com

konTakTy

http://www.olalapets.com/
mailto:svoboda%40ilovepets.cz?subject=
mailto:safarova%40ilovepets.cz?subject=
mailto:svobodova%40ilovepets.cz?subject=
mailto:info%40ilovepets.cz?subject=
mailto:novotna%40ilovepets.cz?subject=
mailto:svabova%40ilovepets.cz?subject=
http://www.ilovepets.cz/
http://www.olalapets.com/
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