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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.  

Виробничі потужності ТОВ «Їжачок!» розташовані  
у різних куточках Україні, що дає можливість опера
тивно нада вати нашим клієнтам товари найвищої 
якості. 

Торговий відділ компанії складається з професійних 
менеджерів з продажу, які виконують свою роботу 
безпосередньо в торгівельних точках, роз’яснюючи 
переваги наших товарів. В нашій команді також 
присутні професійні ветеринари, дієтологи, марке то
логи та менеджери, які працюють зі спеціалізованими 
каналами збуту.

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 
бізнеспартнерів!

Станом на травень 2016 року в асорти-
ментному портфелі ТОВ «Їжачок!» при-
сутні наступні групи товарів для собак, 
котів, птахів, гризунів та коней: 

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

• ласощі 
• амуніція 
• ветеринарні 
 препарати
• вітамінно- 
 мінеральні  
 комплекси 

 
Продукція випускається під брендами:

• МіС КіС
• Містер ГаФФ
• Їжачок
  
Також до асортиментного портфеля 
компанії «Їжачок!» включена продукція 
партнерських брендів:

• Palladium
• Compliment

Сухий Корм

сухий корм

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

артикул штрих-код білки жири

77000 4820164440063 30% 15%

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%

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%

сухий корм 
МіС КіС 

cухий корм 
Містер ГаФФ

Корм МіС КіС океанічна риба 
Сухий 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%

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%

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%

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%

фасування — 10 кг 
термін придатності — 1 рік

10 кг
УНІВЕРСАЛЬНЕ 
ПАКУВАННЯ
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з гускою

артикул штрихкод

610248 4820184610248

білки жири

11,2% 6,8%

з індичкою

артикул штрихкод

610286 4820184610286

білки жири

9,6% 7,2%

з гускою

артикул штрихкод

610163 4820184610163

білки жири

11,2% 6,8%

з індичкою

артикул штрихкод

610200 4820184610200

білки жири

9,6% 7,2%

з кроликом

артикул штрихкод

610255 4820184610255

білки жири

10,7% 4,8%

з куркою

артикул штрихкод

610316 4820184610316

білки жири

24,8% 12%

з кроликом

артикул штрихкод

610170 4820184610170

білки жири

10,7% 4,8%

з куркою

артикул штрихкод

610231 4820184610231

білки жири

24,8% 12%

з м`ясним асорті

артикул штрихкод

610309 4820184610309

білки жири

16,3% 7,5%

з ніжною телятиною

артикул штрихкод

610279 4820184610279

білки жири

10,9% 6,4%

з м’ясним асорті

артикул штрихкод

610224 4820184610224

білки жири

16,3% 7,5%

з ніжною телятиною

артикул штрихкод

610194 4820184610194

білки жири

10,9% 6,4%

з ягням

артикул штрихкод

610293 4820184610293

білки жири

9,8% 6,9%

з яловичиною

артикул штрихкод

610262 4820184610262

білки жири

10,5% 6,3%

з ягням

артикул штрихкод

610217 4820184610217

білки жири

9,8% 6,9%

з яловичиною

артикул штрихкод

610187 4820184610187

білки жири

10,5% 6,3%

м’яСні деліКатеСи

фасування  
500 г

спайка 
6 банок

М’ясні делікатеси «МіС КіС» для дорослих котів – це повноцінний вологий корм, зроблений 
виключно з м’яса та субпродуктів тварин ного походження: рубця, легень, серця, печінки, 
нирок та інших натуральних інгредієнтів, спеці ально підібраних спеціалістами компанії 
«Їжачок!» для збалан со ваного харчування Вашого улюбленця.

Завдяки збалансованій рецептурі та використанню виключно нату ральних інгре дієнтів 
м ’ясні деліка теси «Містер ГаФФ» для собак мають незрівнянний смак, який так сильно 
подо бається домаш нім улюбленцям. Ці вологі раціони виготов  ля ються з відбірного м’яса 
та субпродуктів тваринного по ходження (печінки, нирок, рубця, серця, легенів)

м’ясні делікатесим’ясні делікатеси

фасування  
500 г

спайка 
6 банок

м’яСні деліКатеСи
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качка

артикул 
440193 
штрих-код
4820164440193

кролик

артикул 
440148 
штрих-код
4820164440148

індичка

артикул 
440162 
штрих-код
4820164440162

курка

артикул 
440179 
штрих-код
4820164440179

телятина

артикул 
440155 
штрих-код
4820164440155

ягня

артикул 
440186 
штрих-код
4820164440186

м’яСні деліКатеСи

м’яСні деліКатеСи

м’яСні деліКатеСи

дичина

артикул 
610248

штрихкод 
4820184610248

білки .......... 9,6% 
жири .......... 6,5%

дичина

артикул 
610248

штрихкод 
4820184610248

білки .......... 9,6% 
жири .......... 6,5%

качка

артикул 
610248

штрихкод 
4820184610248

білки .......... 11,0% 
жири .......... 7,2%

качка

артикул 
610248

штрихкод 
4820184610248

білки .......... 11,0% 
жири .......... 7,2%

курка  
з морквою

артикул 
610248

штрихкод 
4820184610248

білки .......... 14,8% 
жири .......... 8,9%

курка  
з морквою

артикул 
610248

штрихкод 
4820184610248

білки .......... 14,8% 
жири .......... 8,9%

телятина

артикул 
610248

штрихкод 
4820184610248

білки .......... 10,9% 
жири .......... 6,4%

телятина

артикул 
610248

штрихкод 
4820184610248

білки .......... 10,9% 
жири .......... 6,4%

м’ясо та овочі

артикул 
610248

штрихкод 
4820184610248

білки .......... 10,5% 
жири .......... 6,3%

м’ясо та овочі

артикул 
610248

штрихкод 
4820184610248

білки .......... 10,5% 
жири .......... 6,3%

фасування  
340 г/370 мл

спайка 
12 банок

фасування  
100 г

коробка 
20 паучів

м’ясні делікатесим’ясні делікатеси

фасування  
340 г/370 мл

спайка 
12 банок

ОНОВЛЕНА РЕЦЕПТУРА
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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 чорний + білий 
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 чорний + білий 
штрих-код 5500000110990

11099

АНТАЛія 
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 світлокоричневий та бежевий;
всередині мається подушкапідстилка
штрих-код 5500000110914

11091

БЕРізКА 
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 темносірий та світлосірий 
штрих-код 5500000110938

11093

ВЕНЕЦія 
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

ДжУНГЛі 
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

дряпКи

дряпки

КАНАТОхОДЕЦь 
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

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

32273

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

37323

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

32271

яБЛУчКО 
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 або джут  
оббивка хутро 
колір леопард
штрих-код 5500000371377

37137

СТОВПчиК ЛюКС 
розмір у зборі 36х30х55 см 
діаметр стійки 6,8 см
обмотка сизаль або джут  
оббивка хутро 
колір в асортименті
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

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

57057
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м’яКі міСця (стандарт)м’яКі міСця (стандарт)

м’які місця (стандарт)м’які місця (стандарт)

оббивка текстиль*
колір в асортименті 
нижня частина флізелін

оббивка текстиль* 
колір в асортименті 
додаток подушкапідстилка

ЛЕжАК КОМФОРТНий

СхіДНий БУДиНОК
розмір 35х35х30 см 
оббивка текстиль *
нижня частина флізелін
колір в асортименті 
додаток подушкапідстилка
штрих-код 5500000800990

СхіДНий БУДиНОК 
розмір 35х35х30 см
оббивка шкірозамінник
нижня частина флізелін 
колір в асортименті
додаток подушкапідстилка
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 подушкапідстилка
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

«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

№4
розмір 87х72х23 см 
штрих-код 5500000800907

80090

№5
розмір 86х97х23 см 
штрих-код 5500000800891

80089

80095

 «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, змійказастібка
штрих-код 5500000800877

80087

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

80030
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м’яКі міСця (преміум)м’яКі міСця (преміум)

м’які місця (преміум) м’які місця (преміум)

ЛЕжАК «ДжУЛія»
розмір 50×56×13 см 
оббивка хутро
колір рудий 
штрих-код 5500000058582

ЛЕжАК «ДжУЛія» 
розмір 50×56×13 см 
оббивка хутро
колір сірий
штрих-код 5500000900119

ЛЕжАК «ДжУЛія»
МіНі
розмір 40×34×15 см 
оббивка хутро
колір беж
штрих-код 5500000900201

ЛЕжАК «ДжУЛія» 
розмір 50×56×13 см 
оббивка хутро
колір беж
штрих-код 5500000900102

90012 90011 9002090010

ЛЕжАК «ДжУЛія»
МіНі 
розмір 40×34×15 см 
оббивка хутро
колір рудий
штрих-код 5500000900225

90022

ЛЕжАК «МЕРиЛіН»  
розмір 57×43×23 см 
оббивка хутро + шкірзам
колір бронза
штрих-код 5500000900850

90085

ЛЕжАК «МЕРиЛіН» 
розмір 70×54×23 см 
оббивка хутро + шкірзам
колір бронза
штрих-код 5500000900751

90075

ЛЕжАК «ДжУЛія»
МіНі 
розмір 40×34×15 см 
оббивка трикотаж
колір сірий 
штрих-код 5500000900218

90021

ДиВАН «ШАРЛОТА» 
розмір 60×45×18 см 
оббивка хутро
колір леопард
штрих-код 5500000900300

90030

БУДиНОчОК
 «КЕТРиН» + КЛАСиК 
розмір 33×35×32 см 
оббивка хутро
колір сірий
штрих-код 5500000900409
колір гепард
штрих-код 5500000900416

90040 90041

ЛЕжАК «МЕРиЛіН»
КЛАСичНий 
розмір 70×54×23 см
оббивка хутро + шкірзам
колір сірий + пастель 
штрих-код 5500000900706

90070

ЛЕжАК «МЕРиЛіН»
ПЛАТиНА 
розмір 57×43×23 см
оббивка хутро + шкірзам
колір платина+сірий
штрих-код 5500000900843

90084

ЛЕжАК «МЕРиЛіН»
ПЛАТиНА 
розмір 70×54×23 см 
оббивка хутро + шкірзам
колір платина+сірий
штрих-код 5500000900744

90074

ЛЕжАК «МЕРиЛіН»
ПАСТЕЛь 
розмір 70×54×23 см
оббивка хутро + шкірзам
колір беж + пастель
штрих-код 5500000900720

90072

ЛЕжАК «МЕРиЛіН»
ТЕРАКОТ 
розмір 70×54×23 см 
оббивка хутро + шкірзам
колір теракот
штрих-код 5500000900713

90071

ЛЕжАК «МЕРиЛіН»
ПАСТЕЛь, МіНі 
розмір 57×43×23 см 
оббивка хутро + шкірзам
колір беж + пастель
штрих-код 5500000900836

90083

ЛЕжАК «МЕРиЛіН»
ТЕРАКОТ, МіНі
розмір 57×43×23 см
оббивка хутро + шкірзам
колір теракот
штрих-код 5500000900812

90081

ЛЕжАК «МЕРиЛіН»
ПАСТЕЛь, МіНі 
розмір 57×43×23 см 
оббивка хутро + шкірзам
колір беж + пастель
штрих-код 5500000900829

90082

ЛЕжАК «МЕРиЛіН»
ПАСТЕЛь
розмір 70×54×23 см 
оббивка хутро + шкірзам
колір пастель + платина
штрих-код 5500000900737

90073

ТУНЕЛь
(КЛАСичНий)
розмір 50×39×35 см 
оббивка хутро + шкірзам
колір сірий
штрих-код 5500000900003

90000

ТУНЕЛь
розмір 50×40×33 см 
оббивка хутро + шкірзам
колір рудий (рептилія)
штрих-код 5500002001005

200100

ТУНЕЛь
розмір 50×40×33 см 
оббивка хутро + шкірзам
колір чорний (рептилія)
штрих-код 5500002002002

200200

ЛЕжАК БОННі 
МАКСі
розмір 74×74×20 см 
оббивка хутро + шкірзам
колір чорносірий (рептилія)
штрих-код 5500001006001

100600

ЛЕжАК БОННі
розмір 50×50×20 см 
оббивка хутро + шкірзам
колір рожевий (рептилія)
штрих-код 5500001004007

100400

ЛЕжАК БОННі
розмір 50×50×20 см 
оббивка хутро + шкірзам
колір рудий (рептилія)
штрих-код 5500001003000

100300

ЛЕжАК БОННі
розмір 50×50×20 см 
оббивка хутро + шкірзам
колір чорносірий (рептилія)
штрих-код 5500001005004

100500

ЛЕжАК БРиТНі
розмір 45×45×22 см 
оббивка хутро + шкірзам
колір рудий (рептилія)
штрих-код 5500001007008

100700

ЛЕжАК БРиТНі
розмір 45×45×22 см 
оббивка хутро + шкірзам
колір рожевий (рептилія)
штрих-код 5500001008005

100800

ЛЕжАК БРиТНі
розмір 45×45×22 см 
оббивка хутро + шкірзам
колір чорносірий (рептилія)
штрих-код 5500001009002

100900

ТУНЕЛь (ГЕПАРД)
розмір 50×40×33 см 
оббивка хутро + шкірзам
колір гепард
штрих-код 5500000900010

90001

БУДиНОчОК
 «КЕТРиН» 
розмір 33×35×32 см 
оббивка хутро + шкірзам
колір рожевий (рептилія)
штрих-код 5500001002003
колір рудий (рептилія)
штрих-код 5500001001006

100100 100200

ПЕРЕНОСКА  
ДЛя СОБАК
оббивка хутро + шкірзам
колір рептилія  
(в асортименті)

93300/93322/93323



наповнювачі та туалетилотки 1514

глиняний наповнювач

наповнювачі

лаванда

5 кг
упаковка 4 шт.

Адсорбент.  
Виготовлений із суміші 
палигорськіту та бентоніту +20%

підСтавКи для годування

підставки для годування

матеріал підставки метал
покриття порошкова фарба

ПіДСТАВКи НА СТіНУ
комплектація 2 миски, фіксатор для мисок,
елементи кріплення до стінки

штатив 22 см розміри 28×37×26 cм
штрих-код 55000088855558885550.75 л
штатив 22 см розміри 30×44×26 cм
штрих-код 55000088866688886661.5 л

ПіДСТАВКА  
з МиСКАМи 4 л
штатив 60 см труба 25 мм 
розміри 60×28×65 cм
комплектація 2 миски по 4 л, 
фіксатор для мисок
штрих-код 5500008889997

ПіДСТАВКА  
ДЛя ВОЛьЄРУ
штатив 22 см 
розміри 31×52×26 cм
комплектація 2 миски по 2.7 л, 
фіксатор для мисок,
кріплення до стінки вольєра
штрих-код 5500008887771

888999 888777

ПіДСТАВКи з МиСКАМи
комплектація 2 миски, фіксатор для мисок

штатив 50 см розміри 44×26×55 cм
штрих-код 55000055511185551111.4 л

штатив 27 см розміри 37×26×32 cм
штрих-код 55000055544475554440.75 л

штатив 50 см розміри 51×37×55 cм
штрих-код 55000055522215552222.4 л

штатив 50 см розміри 56×26×55 cм 
штрих-код 55000055533345553333.0 л

штатив 60 см розміри 60×28×65 cм 
штрих-код 55000055599925559994.0 л

ПіДСТАВКи з МиСКАМи
комплектація 2 миски, фіксатор для мисок

штатив 50 см розміри 44×26×55 cм
штрих-код 55000088811138881111.4 л

штатив 27 см розміри 37×26×32 cм
штрих-код 555000088844428884440.75 л

штатив 50 см розміри 51×37×55 cм
штрих-код 55000088822268882222.4 л

штатив 50 см розміри 56×26×55 cм 
штрих-код 55000088833398883333.0 л

деревний наповнювач Вироблений з деревини 
листяних порід

+30%

ДЛя 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

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

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

440133

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

440132

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

440131

* матеріал пластмас

ТУАЛЕТ-ЛОТОК ОВАЛьНий 
з СіТКОю*
розмір 28×24×6 см
код 5500000014045

ТУАЛЕТ-ЛОТОК ПРяМО-
КУТНий, з СіТКОю*
розмір 28×19×6 см
код 5500000014038

ТУАЛЕТ-ЛОТОК ГЛиБОКий 
з СіТКОю*
розмір 40×27×12 см
код 1405

1403 14051404

КРУПНий
тип поглинаючий (не формує комків)
розмір гранули 3–6 мм
штрих-код 4820164440117

СЕРЕДНій
тип комкуючий  
розмір гранули 1,5–3 мм
штрих-код 4820164440094

ДРіБНий
тип комкуючий
розмір гранули 0,6–1,5 мм
штрих-код 4820164440087

440117 440094 440087
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лаСощі

ласощі

АСОРТі 
200 г 
артикул 15049
штрих-код 
5500000150491

ВиМ’я
250 г
артикул 14010
штрих-код 
5500000140102

ВУхА КРОЛячі 
СУШЕНі
10 шт.
артикул 16005
штрих-код 
5500000160056

ВУхА КРОЛячі 
КАЛьЦіНОВАНі
10 шт.
артикул 17070
штрих-код 
2000000000015

ВУхА СВиНячі 
СУШЕНі
2 шт.
артикул 15020
штрих-код 
5500000150200

ВУхО СВиНячЕ 
СУШЕНЕ
1 шт.
артикул 15021
штрих-код 
5500000150217

ВУхА яЛОВичі
СУШЕНі
2 шт.
артикул 15018
штрих-код 
5500000150187

ВУхО яЛОВичЕ 
СУШЕНЕ
1 шт.
артикул 15019
штрих-код 
5500000150194

ВУхО яЛОВичЕ
КАЛьЦіНОВАНЕ
1 ШТ.
артикул 17060
штрих-код
5500000170604

ГУБА яЛОВичА
КАЛьЦіНОВАНА
1 шт.
артикул 16031
штрих-код
5500000160315

КАЛТиК СВиНячий
1 шт.
артикул 17017
штрих-код
5500000170178

КАЛТиК яЛОВичий
1 шт.
артикул 17015
штрих-код
5500000170154

КиШКА яЛОВичА 
СУШЕНА 
100 г
артикул 17050
штрих-код
5500000170505

КиШКА яЛОВичА 
СУШЕНА 
200 г
артикул 17040
штрих-код
5500000170406

КиШКА яЛОВичА 
СУШЕНА 
500 г
артикул 17051
штрих-код
5500000170512

КУРячА ЛАПКА
10 шт.
артикул 15047
штрих-код 
5500000150477

лаСощі

ласощі

ЛАПКА іНДичА
1 шт.
артикул 17020
штрих-код
5500000170208

ЛАПКА іНДичА
КАЛьЦіНОВАНА
1 шт.
артикул 17030
штрих-код
5500000170307

ЛЕГЕНі СУШЕНі
1 кг 
артикул 15035
штрих-код 
5500000150354

ЛЕГЕНі СУШЕНі
200 г
артикул 15014
штрих-код 
5500000150149

ЛЕГЕНі СУШЕНі
100 г
артикул 15000
штрих-код
5500000150002

ЛОПАТКА
1 кг
артикул 13030
штрих-код
5500000130301

М’яСО СТРАВОхОДУ 
1 кг
артикул 18021
штрих-код
5500000180214

М’яСО СТРАВОхОДУ 
200 г
артикул 15025
штрих-код 
5500000150255

М’яСО СТРАВОхОДУ 
100 г
артикул 18020
штрих-код
5500000180207

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

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 
КАЛьЦиНОВАНі
10 шт.
артикул 15042
штрих-код 
5500000150422

100% натуральний продукт 
не містить консервантів, сої, ГМО та будь-яких інших домішок
технологія виробництва висушування
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ДЛя СЕРЕДНіх 
ПАПУГ
розмір 47х28х63 см 
код 5500009991118

999111

ДЛя СЕРЕДНіх 
ПАПУГ з дахом
розмір 51х30х58 см 
код 5500009996663

999666

ДЛя ДВОх 
хВиЛяСТих 
ПАПУГ
розмір 39х22х50 см
код 5500009997776

999777

ДЛя КРОЛиКіВ  
ТА МОРСьКих 
СВиНОК
розмір 47х28х30 см
код 5500007778889

777888

ДЛя 
хВиЛяСТих 
ПАПУГ
розмір 50х28х52 см 
код 5500003300336

330033

ДЛя хОМ’яКіВ
скруглена  
верхня частина
розмір 39х22х34 см
код 5500007776663

777666

ДЛя СЕРЕДНіх 
ГРизУНіВ
розмір 47х28х42 см 
код 5500007775550

777555

ДЛя КРОЛиКіВ
розмір 82х45х41 см 
код 5500009999992

999999

ДЛя ШиНШиЛ
розмір 82х45х41 см
код 5500007779992

777999

ДЛя СЕРЕДНіх 
ПАПУГ
розмір 47х28х62 см
код 5500009994447

999444

ДЛя хОМ’яКіВ 
мобільна
розмір 32х20х24 см 
код 5500007771118

777111 ДЛя хОМ’яКіВ 
багаторівнева
розмір 39х22х49 см
код 5500077733313

777333_1

код 5500007773334

777333

ДЛя хОМ’яКіВ 
прямокутна
розмір 39х22х28 см
код 5500007774447

777444

з колесом, годівницею 
код 5500077744418

777444_1

ДЛя хОМ’яКіВ 
середня
розмір 30х22х35 см
код 5500007772221

777222

з колесом, годівницею 
код 5500007773334

777222_1

ласощі

матеріал клітки метал
покриття порошкова фарба

колір білий, чорний або золотий

клітки

КлітКилаСощі

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 СУШЕНА 
(різана) / 1 кг
артикул 16030
штрих-код 
5500000160308

ТРАхЕя СУШЕНА 
(цільна) / 1 кг
артикул 15015
штрих-код 
5500000150156

ТРАхЕя СУШЕНА
200 г
артикул 15017
штрих-код 
5500000150170

ТРАхЕя СУШЕНА
100 г
артикул 19060
штрих-код
5500000190602

ФАЛАНГА КРиЛА 
іНДичА
10 шг.
артикул 19020
штрих-код
5500000190206

ФіЛЕ іНДичЕ
100 г
артикул 19040
штрих-код
5500000190404

ФіЛЕ іНДичЕ
200 г
артикул 19050
штрих-код

хВіСТ СВиНячий
500 г
артикул 14040
штрих-код
5500000190503

хРящ
1 кг
артикул 16009
штрих-код 
5500000160094

хРящ
200 г
артикул 16008
штрих-код 
5500000160087



НЕЗАБАРОМ

Очікується під ТМ Compliment:

· корм для котів та собак
· корм для птахів та грізунів
· аксесуари для домашніх тварин

20 21TM Complimentамуніція

амуніція

Амуніція Містер ГаФФ виготовляється зі шкіри, 
нейлону, брезенту, металу, та включає в себе 
повідки, нашийники, намордники та багато 
іншого.

Запитуйте повний каталог амуніції у Вашого 
торгового представника!

вид/матеріал шкіра брезент нейлон метал

нашийник • • • •

шлія • •

поводок • • • •

намордник • •

ВіТАМіНи  
для собак та котів

Вітаміномінеральні комплекси ТМ Compliment — 
якість у кожній таблетці. Дані комплекси містять 
повний спектр необхідних поживних та корисних 
речовин, маючи при цьому ярко виражений вплив 
на різні системи організму тварини.

НАШийНиК 
ПРОТиПАРАзиТАРНий 
«ОБЕРіГ»

Для профілактики і лікування хвороб котів  
та собак, спричинених ектопаразитами: 
· блохами (Ctenocephalus felis);
· паразитоформними кліщами — іксодовими,  
 аргасовими, гамазоідними (Dermacentor pictus,  
 Dermacentor marginatus, Rhipicephalus bursa,  
 Ixodes ricinus); 
· при сифунку ля тозах та малофагозах тварин.

НАШийНиК 
ПРОТиПАРАзиТАРНий 
«ТАЛіСМАН»

ЗалученИЙ 
бренд



2322 TM PalladiumTM Palladium

Біостім-40

У цьому продукті поєднуються білки тваринного та 
рослин ного походження, отримані з високоякісних 
відбірних інгреді єнтів. Окрім цього, до Біостім-40 
включено велика кількість абсолютно натуральних 
компонентів, які надають усі важливі макро- та мікро-
елементи, а також 8 незамінних амінокислот.

КРАПЛі НА хОЛКУ
діюча речовина — імідаклоприд, моксідектин

Найефективніший засіб для лікування 
та профілактики захворювань домашніх 
тварин, спричинених екто- та ендо пара-
зитами. Високоефективні діючі речо   вини 
— імідаклоприд та моксидектин — дозво-
ляють боротись з 6-ма видами пара зитів 
за допомогою одного засобу.

GolDen DeFence

ШАМПУНі, СПРЕї
діюча речовина — пропоксур

натуральні складові, ефективні для 
суглобів, м’язів , в’язків, шкіри та вен

фасування  
180/1000 табл.

спайка 
8 банок

для собак для котів

фасування  
150 табл.

спайка 
10 банок

GolDen DeFence

ФіТОКРЕМиФіТОГЕЛі

UltrA protect

НАШийНиКи
діюча речовина — пропоксур

НАШийНиКи
діюча речовина — пропоксур, флуметрин

GolDen DeFence

НЕЗАБАРОМ НЕЗАБАРОМ

КРАПЛі НА хОЛКУUltrA protect
НЕЗАБАРОМ

КРАПЛі НА хОЛКУ

silver DeFence

НЕЗАБАРОМ

ЗалученИЙ 
бренд

100 мл 250 мл



ТОВ «Їжачок!»
м. Харків, прт Московський, 96
тел. +38 (057) 783 65 60
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

клітки

вітаміни

шампуні

захист від паразитів

гель для коней

корм для птахів та гризунів

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


