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КОМПАНІЯ «ЇЖАЧОК!»

Компанія «Їжачок!» була заснована в 2009 році 
в Харкові незмінним директором Тарасом Лисенком 
з метою розпочати виробництво якісних та доступних 
зоотоварів, здатних повноцінно задовільнити потреби 
домашніх тварин. 

Починалось все з розробки сухого корму для котів 
та собак під власними торговими марками МіС КіС 
та Містер ГаФФ. Продовжилось консервами для тварин, 
а закінчуватись перманентний процес запуску нових 
продуктів скоріш за все в нашій компанії не буде ніколи,  
адже ми молода, але вже досвідчена і амбітна компанія.

Компанія має у власності в Харкові 3-поверховий 
офісно-складський та виробничий комплекс загальною 
площею понад 2000 м2, власний автотранспорт, згурто-
ваний професійний колектив і величезну базу постійних 
клієнтів та дистриб’юторів в кожній області України.  

Виробничі потужності ТОВ «Їжачок!» розташовані 
на Закарпатті та чотирьох крупних східних містах 
країни. 

Торговий відділ компанії складається з професійних 
менеджерів з продажу, які виконують свою роботу 
безпосередньо в торгівельних точках, спілкуючись  
з продавцями магазинів, роз’яснюючи переваги наших 
товарів.

Завдяки співпраці з компанією «Їжачок!» партнери 
мають можливість безперервно розвивати свій бізнес,  
отримуючи при цьому високоякісні товари за лояльною 
ціною. Всі ресурси компанії спрямовані на те, щоби стати  
лідером у виробництві якісних національних зоотоварів.

Запрошуємо Вас приєднатися до команди наших 
бізнес-партнерів!

Станом на січень 2014 року в асорти-
ментному портфелі ТОВ «Їжачок!» 
присутні наступні групи товарів  
для собак, котів, птахів та гризунів: 

• сухий корм 
• консерви 
• наповнювачі 
• м’які місця 
• дряпки
• підставки

• клітки 
• ласощі 
• сіно 
• амуніція 
• вітаміни 

 
До середини 2014 року ринку зоотоварів 
України буде представлено ще два нових 
інноваційних наших продукта: консерви  
в паучах та протиблошина серія догляду  
за тваринами. 
 
Продукція випускається під брендами: 

• МіС КіС
• Містер ГаФФ
• Їжачок

• Mis Kis Premium 
• Mister GaFF Premium
• Vitomax
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СУХИЙ КОРМ

НОВИЙ НОВИЙ

сухий корм

Корм МіС КіС ніжна телятина 
Сухий корм, призначений для годування  
кішок старше 8 місяців. Має збалансований 
склад та є повнораціонним продуктом 
харчування котів. Велика гранула. 

артикул штрих-код білки жири

77000 4820164440063 30% 15%

термін придатності — 1 рік

Корм МіС КіС апетитна курка
Корм рекомендований до вживання кішками, 
що мають проблеми з формуванням комків 
шерсті. Підвищений вміст клітковини. 
Повнораціонний та збалансований. 

артикул штрих-код білки жири

99000 4820164440070 27% 13%

термін придатності — 1 рік

Корм МіС КіС м’ясне асорті 
Повнораціонний та збалансований корм 
для дорослих котів. Рекомендований до 
вживання кішками, що мають проблеми 
зі шлунком та малою активністю. 
Різнокольоровий. 

артикул штрих-код білки жири

66000 4820164440056 30% 10%

термін придатності — 1 рік

сухий корм 
МіС КіС 

cухий корм 
Містер ГаФФ

Корм МіС КіС океанічна риба 
Сухой корм, рекомендований для годування 
котів з непереносимістю м’ясних продуктів. 
Є повнораціонним та збалансованим 
продуктом харчування дорослих котів.

артикул штрих-код білки жири

88000 4820164440049 25% 10%

термін придатності — 1 рік

Корм МіС КіС ягня  
з карпатськими травами 
Продукт є повнораціонним та збалансо-
ваним сухим кормом. Рекомендований 
для годування кішок, що мешкають  
у закритих приміщеннях.

артикул штрих-код білки жири

55000 4820164440032 30% 15%

термін придатності — 1 рік

Корм Містер ГаФФ з куркою  
для великих собак
Корм для собак великих порід. До складу  
продукту входить хондроітин та глюкозамін.   
Корм є повнораціонним та збалансованим 
продуктом харчування собак.

артикул штрих-код білки жири

22000 4820164440018 25% 12%

термін придатності — 1 рік

Корм Містер ГаФФ з м’ясом  
для малих собак
Корм призначений для годування собак 
середніх та малих порід. Продукт є повно- 
цінним та збалансованим кормом. 
Вироблений з м’ясних інгредієнтів.

артикул штрих-код білки жири

11000 4820164440025 27% 15%

термін придатності — 1 рік

НОВИЙ

1 шт. 10 кг 1 шт. 10 кг

1 шт. 10 кг

1 шт. 10 кг

1 шт. 10 кг

1 шт. 10 кг

НОВИЙ

НОВИЙ НОВИЙ

НОВИЙ

1 шт. 10 кг
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М’ЯСНІ ДЕЛІКАТЕСИ

М’ясні делікатеси МіС КіС  
з м’ясом телятини

артикул штрих-код білки жири

403585 4820168250293 16,3% 7,5%

нетто 500 г 
4 шт./упак. 

М’ясні делікатеси МіС КіС  
з птицею

артикул штрих-код білки жири

403547 4820168250255 23,2% 6,4%

нетто 500 г 
4 шт./упак. 

М’ясні делікатеси МіС КіС  
з птицею

артикул штрих-код білки жири

403455 4820168250231 23,2% 6,4%

нетто 400 г 
6 шт./упак. 

нетто 500 г 
4 шт./упак. 

М’ясні делікатеси МіС КіС  
з рисом,  овочами, куркою

артикул штрих-код білки жири

403561 4820168250132 19,7% 8,0%

нетто 400 г 
6 шт./упак. 

М’ясні делікатеси МіС КіС 
з серцем, печінкою, куркою

артикул штрих-код білки жири

403462 4820168250279 15,8% 7,8%

очікуйте
на консерви 

в паучах

скоро!

М’ясні делікатеси МіС КіС  
з м’ясом та овочами

артикул штрих-код білки жири

403417 4820168250194 13,5% 7,3%

нетто 400 г 
6 шт./упак. 

М’ясні делікатеси МіС КіС  
з куркою та морквою

артикул штрих-код білки жири

403431 4820168250170 12,9% 6,8%

нетто 500 г 
4 шт./упак. 

Консерви преміум класу для кішок. Унікальна технологія виготовлення продукту. 
Можна використовувати в якості основного чи додаткого продукту харчування. 
Виробляються виключно з натуральних м’ясних інгредієнтів: 100% м’яса.  
Не містять сою. Без ГМО. Термін придатності — 2 роки.

м’ясні делікатеси

М’ясні делікатеси МіС КіС  
з куркою

артикул штрих-код білки жири

403400 4820168250156 24,8% 12,0%

нетто 400 г 
6 шт./упак. 
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М’ЯСНІ ДЕЛІКАТЕСИ

М’ясні делікатеси Містер 
ГаФФ з м’ясом телятини 

артикул штрих-код білки жири

403592 4820168250309 16,3% 7,5%

нетто 500 г 
4 шт./упак. 

М’ясні делікатеси  
Містер ГаФФ з птицею

артикул штрих-код білки жири

403554 4820168250262 23,2% 6,4%

нетто 500 г 
4 шт./упак. 

М’ясні делікатеси Містер 
ГаФФ з куркою та  морквою 

артикул штрих-код білки жири

403509 4820168250187 12,9% 6,8%

нетто 500 г 
4 шт./упак. 

М’ясні делікатеси  
Містер ГаФФ з куркою 

артикул штрих-код білки жири

403479 4820168250163 24,8% 12,0%

нетто 400 г 
6 шт./упак. 

М’ясні делікатеси  
Містер ГаФФ з серцем, 
печінкою, куркою

артикул штрих-код білки жири

403530 4820168250286 15,8% 7,8%

нетто 400 г 
6 шт./упак. 

Консерви преміум класу для собак. Унікальна технологія виготовлення продукту. 
Можна використовувати в якості основного чи додаткого продукту харчування. 
Виробляються виключно з натуральних м’ясних інгредієнтів: 100% м’яса.  
Не містять сою. Без ГМО. Термін придатності — 2 роки.

м’ясні делікатеси

100% НАТУРАЛЬНІ 
М’ЯСНІ 
КОНСЕРВИ

М’ясні делікатеси  
Містер ГаФФ з м’ясом  
та овочами

артикул штрих-код білки жири

403486 4820168250200 13,5% 7,3%

нетто 400 г 
6 шт./упак. 
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ДРЯПКИ

дряпки

AJAX 
діаметр основи 35 см 
висота стійки 55 см діаметр стійки 7,5 см
обмотка сизаль оббивка хутро колір беж 
штрих-код 5500000110983

11098

MANCHESTER 
розмір у зборі 51х36х109 см 
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір леопард та бежевий 
додаткова подушка всередині будиночка
штрих-код 5500000110952

11095

ATLETICO 
діаметр основи 30 см 
висота стійки 49 см діаметр стійки 6 см
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір леопард (темно-зелений) 
штрих-код 5500000110976

11097

MILANO 
діаметр стійки 9 см 
розмір у зборі 54х39х71 см 
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір леопард (чорний та білий) 
штрих-код 5500000110945

11094

BARCELONA 
розмір у зборі 30х30х64 см 
висота стійки 32 см 
діаметр стійки 6 см
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір леопард (темно-зелений) 
штрих-код 5500000110990

11099

АНТАЛИЯ 
діаметр стійки 7,8 см 
розмір у зборі 37х32х66 см
обмотка сизаль оббивка жаккард 
колір леопард 
штрих-код 5500000373227

37322

BAVARIA 
розмір у зборі 54х39х71 см 
діаметр стовпчиків 6,5 см
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір темно-коричневий та бежевий
всередині мається подушка-підстилка
штрих-код 5500000110914

11091

БЕРЕЗКА 
діаметр стійки 6,8 см 
розмір у зборі 37х32х66 см
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір зелений, декор зі штучного листя
штрих-код 5500000373258

37325

GALATASARAY 
розмір у зборі 42х46х50 см 
діаметр стійки 6 см
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір темно-сірий та світло-сірий 
штрих-код 5500000110938

11093

ВЕНЕЦИЯ 
діаметр стійки 7,8 см 
розмір у зборі  37х32х60 см
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір леопард штрих-код 5500000372725
можливе використання без полички

37272

LION 
розмір у зборі 42х43х58 см 
діаметр стійки 7,5 см
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір долматин 
штрих-код 5500000110969

11096

ДЖУНГЛИ 
діаметр стійки 6,8 см 
розмір у зборі  36х36х60 см 
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір зелений та коричневий
штрих-код 5500000350020
поличка, декорована під шматочок 
кокосу

35002

LIVERPOOL 
розмір у зборі 33х40х82 см 
висота стійки 38,5 см діаметр стійки 7,8 см
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір леопард 
штрих-код 5500000110921

11092
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ДРЯПКИ

дряпки

КАНАТОХОДЕЦ 
розмір у зборі 47х42х102 см 
висота стовпчиків 49 см 
діаметр стійки 6,8 см
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір леопард аксесуар канат 30 см
штрих-код 5500000372756

37275

МАЙОРКА 
діаметр основи 36 см
висота стійки 65 см діаметр стійки 6,8 см
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір блакитний
штрих-код 5500000350013

35001

СИЦИЛИЯ 
розмір у зборі 27х32х52 см 
діаметр стійки 6 см
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір беж 
штрих-код 5500000322737

32273

ТЕНЕРИФЕ 
розмір у зборі 37х32х66 см 
діаметр стовпчиків 6,8 см
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір беж 
штрих-код 5500000373234

37323

ШАРМ ЭЛЬ ШЭЙХ 
розмір у зборі 37х32х52 см 
діаметр стійки 6,8 см
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір блакитний
штрих-код 5500000322713

32271

ЯБЛОЧКО 
розмір у зборі 34х43х52 см 
діаметр стійки 6 см
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір червоний 
штрих-код 5500000413169

41316

СТОВПЧИК XL 
розмір у зборі 36х30х69 см 
діаметр стійки 7,8 см
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір блакитний
штрих-код 5500000371377

37137

СТОВПЧИК 
2-ПОВЕРХОВИЙ
розмір у зборі 36х30х55 см 
діаметр стійки 6,8 см
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір сірий
штрих-код 5500000570572
можливе використання без полички

57057

СТОВПЧИК ЛЮКС 
розмір у зборі 36х30х55 см 
діаметр стійки 6,8 см
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір жовтий
штрих-код 5500000470476

47047

СТОВПЧИК 55 см
розмір у зборі 36х30х55 см 
діаметр стовпчиків 6,8 см
обмотка сизаль оббивка хутро 
колір леопард
штрих-код 5500000370370

37037

СТОВПЧИК (джут) 
розмір у зборі 36х30х55 см 
діаметр стійки 6,8 см
обмотка джут оббивка хутро 
колір леопард
штрих-код 5500000808804

80808

КРУГЛИЙ  
СТОВПЧИК
діаметр основи 30 см
висота стійки 50 см, 65 см
вся поверхня сизаль
колір бежевий зі вставками чорного, 
синього, червоного чи зеленого 
штрих-код 5500000810180

81018
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М’ЯКІ МІСЦЯ (стандарт)

м’які місця (стандарт)

оббивка тканина зі вмістом бавовни, віскози та поліестеру 
колір в асортименті нижня частина флізелін

ЛЕЖАК КОМФОРТНИЙ

СХІДНИЙ БУДИНОК
розмір 35х35х30 см 
оббивка текстиль *
нижня частина флізелін
колір в асортименті 
додаток подушка-підстилка
штрих-код 5500000800990

СХІДНИЙ БУДИНОК 
розмір 35х35х30 см
оббивка шкірозамінник
нижня частина флізелін 
колір в асортименті
додаток подушка-підстилка
штрих-код 5500000800327

КОТЯЧИЙ БУДИНОК
розмір 39х46х35 см 
оббивка текстиль *
нижня частина флізелін
колір в асортименті 
штрих-код 5500000800952
відстебнута верхня частина 
має функцію підстилки

ДЛЯ ПОРОДІЛЬ 
розмір 36х63х30 см 
оббивка текстиль *
нижня частина флізелін
колір в асортименті 
додаток подушка-підстилка
штрих-код 5500000800808

* тканина зі вмістом бавовни, віскози та поліестеру

80099

80032

80080

№1
розмір 40х53х17 см 
штрих-код 5500000800938

80093

№2
розмір 62х60х20 см 
штрих-код 5500000800921

80092

№3
розмір 60х74х18 см 
штрих-код 5500000800914

80091

№4
розмір 87х72х23 см 
штрих-код 5500000800907

80090

№5
розмір 86х97х23 см 
штрих-код 5500000800891

80089

80095
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М’ЯКІ МІСЦЯ (стандарт)

м’які місця (стандарт)

оббивка тканина зі вмістом бавовни, віскози та поліестеру 
колір в асортименті додаток подушка-підстилка

«ЛУКОШКО КЕТТІ» 

№1
розмір 24х26х23 см 
штрих-код 5500000800983

80098

№2
розмір 30х28х24 см 
штрих-код 5500000800976

80097

№3
розмір 30х30х30 см 
штрих-код 5500000800969

80096

 «ТРАНСФОРМЕР»  3 в 1
розмір 40х37х33 см 
оббивка текстиль *
трансформації будинок, 
крісло та ліжко
колір в асортименті 
штрих-код 5500000800945

80094

 «ТРАНСФОРМЕР»  3 в 1 
ПРЕМІУМ
розмір 49х38х30 см 
оббивка шкірозамінник
трансформації будинок, 
крісло та ліжко
колір в асортименті 
штрих-код 5500000800310

80031

ПЕРЕНОСКА  
МІСТЕР ГАФФ  
ДЛЯ КІШОК  
ТА МАЛЕНЬКИХ 
СОБАК
розмір 40х25х25 см
ручки 30 см
комплектація карабін на 
резинці, змійка-застібка
штрих-код 5500000800877

80087

КУБ
розмір 41х41х41 см 
оббивка текстиль *
колір в асортименті 
додаток подушка-підстилка
штрих-код 5500000800303

80030



10

М’ЯКІ МІСЦЯ (преміум)

м’які місця (преміум)

ДИВАН «АМАНДА» 
розмір 45х33х15 см 
оббивка хутро
колір чорний 
штрих-код 5500000058582

М5858

ДИВАН «СКАРЛЕТ» 
розмір 57х41х15 см 
оббивка кашемір
колір зебра 
(рожевий+чорний)
штрих-код 5500000065658

М6565

ДИВАН «ШАРЛОТА» 
розмір 57х41х15 см 
оббивка хутро
колір жираф
штрих-код 5500000063630

М6363

ДИВАН «ДЖЕНІФЕР» 
розмір 51х37х15 см 
оббивка хутро
колір тигр
штрих-код 5500000048484

М4848

ДИВАН «ГУЛІВЕР» 
розмір 100х80х20 см 
оббивка кашемір
колір зебра 
(рожевий+чорний)
трансформація збільшення 
спальної зони в два рази
штрих-код 5500000034340

М3434

БУДИНОЧОК
 «СТЕЛЛА»  
розмір 33х33х33 см 
оббивка хутро
колір долматин
штрих-код 5500000090575

М9057

БУДИНОЧОК
 «РОЗАЛІЯ» 
розмір 33х33х33 см 
оббивка хутро
колір чорний з білими 
написами Love
штрих-код 5500000036962

М3696

БУДИНОЧОК
 «КЕТРІН» 
розмір 33х33х33 см 
оббивка трикотаж
колір павлін 
штрих-код 5500000025256

М2525

БУДИНОЧОК
 «ФРАНЧЕСКА» 
розмір 33х33х33 см 
оббивка котон
колір клітка «барбері»
штрих-код 5500000097543

М9754

БУДИНОЧОК
 «ВЕРОНІКА» 
розмір 33х33х33 см 
оббивка котон
колір леопард
штрих-код 5500000075756

М7575

ЛІЖКО «ВАНЕССА» 
розмір 38х48х14 см 
оббивка фліс
колір помаранчевий 
декор бант
штрих-код 5500000079792

М7979

 якісні тканини

 оригінальна 
 форма

 міцний поролон

 яскраві кольори
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М’ЯКІ МІСЦЯ (преміум)

м’які місця (преміум)

ЛІЖКО-СОНЕЧКО 
 «КАРОЛІНА» 
діаметр 68 см
висота  7 см
оббивка хутро
колір корівка 
штрих-код 5500000085854

М8585

ЛІЖКО-СОНЕЧКО 
 «СОФІ» 
діаметр 68 см
висота  7 см
оббивка кашемір
колір зебра 
(рожевий+чорний)
штрих-код 5500000095952

М9595

ЛІЖКО «ДЖУЛІЯ» 
розмір 42х52х15 см 
оббивка котон
колір леопард (коричневий)
штрих-код 5500000080804

М8080

ЛІЖКО-СОНЕЧКО 
 «ЛУЇЗА» 
діаметр 68 см
висота  7 см
оббивка хутро
колір зебра
штрих-код 5500000038980

М3898

ЛІЖКО «МАЗЕРАТТІ» 
розмір 50х35х22 см 
оббивка велюр
колір чорний
штрих-код 5500000076760

М7676

ЛІЖКО «МОНІКА» 
розмір 33х39х13 см 
оббивка котон+лавсан
колір трава хакки
штрих-код 5500000071710

М7171

ЛІЖКО-СОНЕЧКО 
 «БЕАТРІС» 
діаметр 68 см
висота  7 см 
оббивка хутро
колір жираф
штрих-код 5500000094948

М9494

ЛІЖКО «МАРГО» 
розмір 42х52х15 см 
оббивка хутро 
(довгий ворс)
колір зебра
штрих-код 5500000078788

М7878

ЛІЖКО-ТАБЛЕТКА 
 «ЖИРАФ» 
розмір 50х39х16 см 
оббивка хутро
колір жираф
штрих-код 5500000031318

М3131

ТУНЕЛЬ «КОРІВКА» 
розмір 50х39х35 см 
оббивка велюр
колір корівка (ч/б)
штрих-код 5500000035354

М3535

ЛІЖКО-ТАБЛЕТКА 
ПОМАРАНЧЕВИЙ 
ФЛІС
розмір 50х39х16 см 
оббивка фліс
колір помаранчевий
штрих-код 5500000032322

М3232



12 наповнювачі

глиняний наповнювач

НАПОВНЮВАЧІ

2,5 кг
упаковка 6 шт.

лаванда

5 кг
упаковка 4 шт. 30 кг

деревний наповнювач

вага 15 кг (мішок)
вистачає до 140 днів
штрих-код 5500004401339

440133

вага 15 кг (мішок)
вистачає до 140 днів
штрих-код 5500004401322

440132

Адсорбент, виготовлений із суміші 
палигорськіту та бентоніту 

Вироблений з деревини листяних порід

+20%

+30%

вага/поглинання 3 кг/до 13 л
вистачає до 28 днів
упаковка 6 шт.
штрих-код 4820164440100

550077

вага/поглинання 3 кг/до 13 л
вистачає до 28 днів
упаковка 6 шт.
штрих-код 4820164440131

440131ДЛЯ КОТЯЧИХ 
ТУАЛЕТІВ
діаметр гранули 6 мм
довжина гранули 1.5 мм
колір гранули сірий

УНІВЕРСАЛЬНИЙ *

діаметр гранули 6 мм
довжина гранули 1.5 мм
колір гранули білий

штрих-код 5500005500871

550087

штрих-код 4820164440087

440087

штрих-код 5500003300879

330087НОВИЙАКЦІЯ

ДРІБНИЙ тип комкуючий розмір гранули 0,6–1,5 мм

штрих-код 5500005501175

550117

штрих-код 4820164440117

440117

штрих-код 5500003301173

330117НОВИЙАКЦІЯ

КРУПНИЙ тип поглинаючий (не формує комків) розмір гранули 3–6 мм

штрих-код 5500005500949

550094

штрих-код 4820164440094

440094

штрих-код 55500003300947

330094НОВИЙАКЦІЯ

СЕРЕДНІЙ тип комкуючий розмір гранули 1,5–3 мм 

 * може використовуватися як наповнювач для котячого туалету, 
а також як підстилка для гризунів, птахів, черепах
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ПІДСТАВКИ ДЛЯ ГОДУВАННЯ

підставки для годування

матеріал підставки метал
покриття порошкова фарба

ПІДСТАВКА  
З МИСКАМИ 4 л
штатив 60 см труба 25 мм 
розміри 60х28х65 мм
комплектація 2 миски по 4 л, 
фіксатор для мисок
штрих-код 5500008889997

ПІДСТАВКА  
ДЛЯ ВОЛЬЄРУ
штатив 22 см 
розміри 31х52х26 мм
комплектація 2 миски по 2.7 л, 
фіксатор для мисок,
кріплення до стінки вольєра
штрих-код 5500008887771

888999 888777

ПІДСТАВКИ ПІД МИСКИ
комплектація фіксатор для мисок
штатив 50 см

ПІДСТАВКИ З МИСКАМИ
комплектація 2 миски, фіксатор для мисок

ПІДСТАВКИ НА СТІНУ
комплектація 2 миски, фіксатор для мисок,
елементи кріплення до стінки

розміри 40х26х55 мм
штрих-код 55000000008408/4  18 см

штатив 22 см розміри 28х37х26 мм
штрих-код 55000088855558885550.75 л

штатив 50 см розміри 44х26х55 мм
штрих-код 55000088811138881111.4 л

розміри 48х26х55 мм
штрих-код 55000088123468/1  22 см

штатив 22 см розміри 30х44х26 мм
штрих-код 55000088866688886661.5 л

штатив 50 см розміри 51х37х55 мм
штрих-код 55000088822268882222.4 л

розміри 52х26х55 мм
штрих-код 55000000008268/2  24 см

штатив 50 см розміри 56х26х55 мм 
штрих-код 55000088833398883333.0 л

розміри 56х26х55 мм
штрих-код 55000000008338/3  26 см

штатив 27 см розміри 37х26х32 мм
штрих-код 555000088844428884440.75 л

розміри 60х28х55 мм 
штрих-код 55000000008958/9  28 см
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ЛАСОЩІ

ласощі

АСОРТІ / 200 г 
артикул 15049
штрих-код 5500000150491

ВИМ’Я / 200 г
артикул 14010
штрих-код 5500000140102

ВУХА КРОЛЯЧІ 
10 шт.
артикул 16005
штрих-код 5500000160056

ВУХА СВИНЯЧІ 
2 шт.
артикул 15020
штрих-код 5500000150200

ВУХО СВИНЯЧЕ / 1 шт.
артикул 15021
штрих-код 5500000150217

ВУШНА РАКОВИНА
3 шт.
артикул 14040
штрих-код 5500000140409

ВУХА ЯЛОВИЧІ
2 шт.
артикул 15018
штрих-код 5500000150187

ВУХО ЯЛОВИЧЕ
1 шт.
артикул 15019
штрих-код 5500000150194

КУРЯЧА ЛАПКА
10 шт.
артикул 15047
штрих-код 5500000150477

ЛЕГЕНІ / 1 кг 
артикул 15035
штрих-код 5500000150354

ЛЕГЕНІ / 200 г
артикул 15014
штрих-код 5500000150149

М’ЯСО СТРАВОХОДУ 
200 г
артикул 15025
штрих-код 5500000150255

М’ЯСНІ ЧІПСИ / 1 кг
артикул 14020
штрих-код 5500000140201

М’ЯСНІ ЧІПСИ / 80 г
артикул 14015
штрих-код 5500000140157

НІЖКА СВИНЯЧА
2 шт.
артикул 15044
штрих-код 5500000150446

ПЕНІС / 12 см / 1 кг
артикул 16002
штрих-код 5500000160025

ПЕНІС / 12 см / 500 г
артикул 15003
штрих-код 5500000150033

ПЕНІС / 40 см / 400 г
артикул 15004
штрих-код 5500000150040

технологія виробництва висушування
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ЛАСОЩІ

ласощі

ПЕЧІНКА ЯЛОВИЧА 
1 кг
артикул 15046
штрих-код 5500000150460

ПЕЧІНКА ЯЛОВИЧА
200 г
артикул 15045
штрих-код 5500000150453

РИЛЬЦЯ СВИНЯЧІ 
100 г
артикул 15041
штрих-код 5500000150415

РИЛЬЦЯ СВИНЯЧІ
200 г
артикул 15040
штрих-код 5500000150408

РИЛЬЦЯ СВИНЯЧІ 
5 шт.
артикул 15030
штрих-код 5500000150309

РИЛЬЦЯ СВИНЯЧІ 
КАЛЬЦИНОВАНІ
10 шт.
артикул 15042
штрих-код 5500000150422

РУБЕЦЬ / 1 кг
артикул 15026
штрих-код 5500000150262

РУБЕЦЬ / 200 г
артикул 15028
штрих-код 5500000150286

СІМ`ЯНИКИ ЯЛОВИЧІ 
500 г
артикул 16006
штрих-код 5500000160063

СІМ`ЯНИКИ ЯЛОВИЧІ 
200 г
артикул 16007
штрих-код 5500000160070

СІМ`ЯНИКИ ЯЛОВИЧІ 
80 г
артикул 16010
штрих-код 5500000160100

СУХОЖИЛКА / 1 кг
артикул 15010
штрих-код 5500000150101

СУХОЖИЛКА /  200 г
артикул 15012
штрих-код 5500000150125

ТЕЛЯЧИЙ НІС / 80 г
артикул 16004
штрих-код 5500000160049

ТРАХЕЯ / 1 кг (різана)
артикул 16030
штрих-код 5500000160308
ТРАХЕЯ / 1 кг (цільна)
артикул 15015
штрих-код 5500000150156

ТРАХЕЯ / 200 г
артикул 15017
штрих-код 5500000150170

ХРЯЩ / 1 кг
артикул 16009
штрих-код 5500000160094

ХРЯЩ / 200 г
артикул 16008
штрих-код 5500000160087

100% натуральний продукт 
не містить консервантів, сої, ГМО та будь-яких інших домішок



16 клітки

КЛІТКИ

матеріал клітки метал
покриття порошкова фарба

№2 №3 №4№1

ДЛЯ СЕРЕДНІХ 
ПАПУГ
розмір 47х28х63 см 
штрих-код 5500009991118

999111

ДЛЯ СЕРЕДНІХ 
ПАПУГ
розмір 47х28х63 см
штрих-код 5500009992221

999222

ДЛЯ ХВИЛЯСТИХ 
ПАПУГ
розмір 32х20х34 см
штрих-код 5500009993334

999333

ДЛЯ ВЕЛИКИХ 
ПАПУГ
розмір 57х28х71 см 
штрих-код 5500009990005

999000

№10 №11 №12/ №25№9

ДЛЯ СЕРЕДНІХ 
ПАПУГ з дахом
розмір 51х30х58 см 
штрих-код 5500009996663

999666

ДЛЯ ДВОХ 
ХВИЛЯСТИХ ПАПУГ
розмір 39х22х50 см
штрих-код 5500009997776

999777

ДЛЯ СЕРЕДНІХ 
ПАПУГ купол
розмір 50х28х63 см 
штрих-код 5500009995550

999555

№6 №7№5

ДЛЯ СЕРЕДНІХ 
ПАПУГ
розмір 47х28х62 см
штрих-код 5500009994447

999444

ДЛЯ ХОМ’ЯКІВ 
середня

розмір 30х22х35 см
штрих-код 5500007772221

777222

з колесом та годівницею
розмір 30х22х35 см
штрих-код 5500077722218

777222_1
ДЛЯ ХОМ’ЯКІВ 
мобільна
розмір 32х20х24 см 
штрих-код 5500007771118

777111

№8

ДЛЯ ХОМ’ЯКІВ 
багаторівнева

розмір 39х22х49 см
штрих-код 5500077733313

777333_1

розмір 39х22х49 см
штрих-код 5500007773334

777333

ДЛЯ КРОЛИКІВ  
ТА МОРСЬКИХ 
СВИНОК

розмір 47х28х30 см
штрих-код 5500007778889

розмір 47х28х30 см
штрих-код 5500002200224

777888

220022 висувний
піддон

висувний
піддон
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КЛІТКИ

колір білий, чорний або золотий

№14 №15 №16№13

№17

ДЛЯ ХВИЛЯСТИХ 
ПАПУГ
розмір 50х28х52 см 
штрих-код 5500003300336

330033

ДЛЯ ПАПУГ 
універсальна
розмір 50х28х52 см
штрих-код 5500003300114

330011

ДЛЯ ХВИЛЯСТИХ 
ПАПУГ «РАКЕТА»
розмір 32х20х56 см 
штрих-код 5500003300220

330022

№22 №23 №24№21

ДЛЯ СЕРЕДНІХ 
ГРИЗУНІВ
розмір 47х28х42 см 
штрих-код 5500007775550

777555

ДЛЯ ШИНШИЛ
розмір 82х45х41 см
штрих-код 5500007779992

777999

ДЛЯ СЕРЕДНІХ 
ПАПУГ
розмір 47х28х63 см
штрих-код 5500002200118

220011

ДЛЯ КРОЛИКІВ
розмір 82х45х41 см 
штрих-код 5500009999992

999999

ДЛЯ ХОМ’ЯКІВ
прямокутна

ДЛЯ ХОМ’ЯКІВ
напівколо

з колесом та годівницею 
розмір 39х22х28 см
штрих-код 5500077744418

777444_1

розмір 39х22х34 см
штрих-код 5500077766618

777666_1

розмір 39х22х28 см
штрих-код 5500007774447

777444

скруглена верхня частина
розмір 39х22х34 см
штрих-код 5500007776663

777666

№18 №19 №20

ДЛЯ КАНАРОК
розмір 39х20х50 см
штрих-код 5500009998889

999888

ДЛЯ ДВОХ МАЛИХ 
ГРИЗУНІВ
розмір 47х28х57 см
штрих-код 5500007770005

777000

ДЛЯ ХВИЛЯСТИХ 
ПАПУГ мала
розмір 32х20х35 см 
штрих-код 5500003300442

330044

висувний
піддон
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СІНО ЛУГОВЕ

сіно лугове

вага пачки 1 кг
штрих-код 5500008889998

559998 вага пачки 500 г
упаковка 12 пачок
штрих-код 5500000304641

30464

вага пачки 300 г
упаковка 16 пачок
штрих-код 5500000304658

30465

вага пачки 500 г
штрих-код 5500008889999

559999

вага пачки 600 г
упаковка 8 пачок
штрих-код 5500008890003

558893

вага пачки 300 г
упаковка 15 пачок
штрих-код 5500008890002

558892

вага пачки 300 г
упаковка 15 пачок
штрих-код 5500008890000

558890

вага пачки 300 г
упаковка 15 пачок
штрих-код 5500008890006

558896

вага пачки 600 г
упаковка 8 пачок
штрих-код 5500008890007

558897

вага пачки 600 г
упаковка 8 пачок
штрих-код 5500008890001

558891

вага пачки 600 г
упаковка 8 пачок
штрих-код 5500008890005

558895

вага пачки 300 г
упаковка 15 пачок
штрих-код 5500008890004

558894

100% НАТУРАЛЬНИЙ 
ПРОДУКТ

ТИРСА
упаковка 15 пачок
функція підстилок

СІНО ЛУГОВЕ  
З ЛЮЦЕРНОЮ
функція поживні речовини, 
сховище припасів

СІНО  
З КОНЮШИНОЮ  
ТА ПШЕНИЦЕЮ
функція поживні речовини, 
сховище припасів

СІНО  
З ЛЮЦЕРНОЮ  
ТА ПОДОРОЖНИКОМ
функція поживні речовини, 
сховище припасів

СІНО  
З КУЛЬБАБОЮ, 
ЦИКОРІЄМ  
ТА КРОПИВОЮ
функція поживні речовини, 
сховище припасів

СІНО 
СЛОБОЖАНСЬКЕ
функція поживні речовини, 
сховище припасів



19вітаміни

www.vitomax.com.uaВІТАМІНИ

шт. г

Vitomax Бреверс с часником 200039 120 2

Vitomax з Біотіном для блискучої шерсті 200053 120 2

Vitomax здорові та міцні зуби та кістки 200077 120 2

Vitomax протиалергенний комплекс 200121 120 2

Vitomax для суглобів (глюкозамін та хондроітин) 200091 75 2

шт. г

Vitomax Бреверс с часником 200046 300 0,5

Vitomax з Біотіном для блискучої шерсті 200060 300 0,5

Vitomax здорові та міцні зуби та кістки 200084 300 0,5

Vitomax комплекс вітамінів для кастрованих 200107 300 0,5

Vitomax профілактика сечокам'яної хвороби 200114 300 0,5

: 10 кг

: 1 кг

шт. г шт.

Vitomax Мультівітаміни 90619 180 0,5 3–6

Vitomax Вітаміни та мінерали (Мегатабс) 90620 60 2 2–3

Vitomax Покращення апетиту та травлення 90621 180 0,5 3–6

Vitomax Формула енергії 90622 90 0,5 3–4

Vitomax Кальцій 90623 180 0,5 3–6

шт. г

Vitomax для підвищення імунітету 90631 100

Vitomax для підвищення імунітету 90630 5

Vitomax морські водорості та мінерали 90639 100

Vitomax морські водорості та мінерали 90638 5

Vitomax подвійне очищення з сіркою та травами 90633 100

Vitomax подвійне очищення з сіркою та травами 90632 5

Vitomax при отруєннях діареї та інтоксикації 90635 100

Vitomax при отруєннях діареї та інтоксикації 90634 5

Vitomax спіруліна 90637 100

Vitomax спіруліна 90636 5

шт. г шт.

Vitomax Мультівітаміни 90624 90 0,5 3

Vitomax Вітаміни та мінерали 90625 90 0,5 3

Vitomax Покращення апетиту та травлення 90626 90 0,5 3

Vitomax Формула енергії 90627 90 0,5 3

Vitomax Виведення комків шерсті 90628 90 0,5 3

100 г5 г

ЛІКУВАЛЬНІ ВІТАМІНИ 
В ТАБЛЕТКАХ

ПРОФІЛАКТИЧНІ 
ВІТАМІНИ В ТАБЛЕТКАХ

ПРИРОДНІ СОРБЕНТИ 
В ПОРОШКУ І КАПСУЛАХ



ТОВ «Їжачок!»
м. Харків, пр. Московський, 96
тел. +38 (057) 775 73 63
director@ezhachok.com.ua
www.ezhachok.com.ua

Контакти дистрибьютора в регіоні

Контакти Вашого менеджера

сухий корм

консерви

наповнювач

дряпки

підставки

м'які місця

амуніція

ласощі

сіно

клітки

вітаміни

сушене м’ясо

Компанія «Їжачок!» виробляє якісні товари для домашніх тварин 
в наступних категоріях та під слідуючими торговими марками:


