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Chcesz z nami współpracować?
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Każdy produkt jest tworzony przez nas od początku do końca, dlatego możemy 
zagwarantować wysoką jakość materiałów, które są przez nas wykorzystywane do 
produkcji każdego wyrobu.
Wasze uwagi i sugestie trafiają od razu do nas, dzięki czemu możemy ciągle ulepszać nasze 
projekty i uszczęśliwiać wasze pieski! Lokalizacja w sercu Europy pozwala na utrzymanie 
krótkich łańcuchów dostaw. Kładziemy duży nacisk na zrównoważony rozwój w zakresie 
pozyskiwania materiałów i produkcji, a każdy wyrób jest wykonywany ręcznie przez 
naszych pracowników z pasją, starannością oraz precyzją.
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Kołdra obciążeniowa działa odprężająco 
na organizm czworonoga

Zapewnia lepszy sen, co przekłada się 
na prawidłowy rozwój czworonoga

Zapewnia odpowiedni odpoczynek 
i regeneruje organizm po aktywnym dniu

Jej waga przyczynia się do odprężenia 
ciała pupila, uspokaja i daje poczucie 
bezpieczeństwa

Zapewnia lepszą kontrolę nad sytuacjami 
wywołującymi strach i panikę, a także 
pozwala zmniejszyć ich występowanie

Obciążenie kołdry dostarcza przyjemnej 
stymulacji, wywołuje poczucie zadowolenia 
i opanowania, ułatwia radzenie sobie 
z separacją z właścicielem

Przeciwdziała nadmiernej ilości bodźców 
i nadpobudliwości przy zapewnieniu 
większej równowagi w ciągu dnia

Waga kołdry redukuje stany utraty 
kontroli i agresji, spowodowane 
bodźcami zewnętrznymi

Jakie działanie ma 
kołdra TITO?

Jak stosować 
kołderkę TITO?

Każdy organizm powinien przyzwyczaić się do 
spania lub odpoczywania pod kołdra obciążeniową. 
Dlatego sugerujemy, by stosować kołdrę według 
podanego przez nas schematu:

1. – 3. DZIEŃ
15 minut w ciągu dnia15 min.

4. – 10. DZIEŃ
1 godzina w ciągu dnia1 godz.

11. – 20. DZIEŃ
2 godziny w ciągu dnia2 godz.

Jeśli Twój pupil zechce spędzać więcej czasu pod kołdrą 
obciążeniową – pozwól mu na to! Ten schemat to nasza 
sugestia. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych co do 
stosowania kołdry, jest ona w pełni bezpieczna. Pamiętaj, 
że każde zwierzę jest inne i ma różne potrzeby. Podążaj 
za pragnieniami Twojego pupila!
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Jeśli Twój pies ma trudności z panowaniem nad emocjami, zdarza mu się reagować 
agresywnie, często wykazuje niepokój, jest zestresowany lub nie lubi zostawać sam 
w domu. Pomóż swojemu pupilowi niwelować stres, niepokój i ból. Innowacyjna kołdra 
obciążeniowa TITO dzięki równomiernie rozłożonemu ciężarowi stymuluje układ 
nerwowy Twojego pupila, dzięki czemu uśmierza ból, relaksuje i odstresowuje zwierzę. 
Samopoczucie twojego pupila znacząco się poprawi, zwiększy się poczucie bezpieczeństwa 
i spokoju. Dlatego tak ważne jest, by Twój czworonożny przyjaciel posiadał tę kołdrę.

Jeśli jeszcze masz wątpliwości do wyjątkowych właściwości kołdry obciążeniowej TITO, 
zwrócimy Twoją uwagę na kilka zalet tego produktu. Kołdrę możesz zabierać ze sobą 
w dłuższe podróże, jej relaksujące właściwości pozwolą na komfortową jazdę Twojemu 
kompanowi. Dzięki terapeutycznym właściwościom tego produktu Twój pupil szybciej 
zaśnie, a jego sen będzie głęboki i nieprzerwany, co pozwoli mu na odpowiednią regenerację. 
Niwelowanie bólu, odstresowanie, zapewnienie bezpieczeństwa oraz pomoc w regulacji 
emocji to najważniejsze zalety kołdry obciążeniowej TITO. Twój pies będzie na jej widok 
merdał ogonkiem, a kotek mruczał z zachwytu!

Kołdra jest bezpieczna dla Twojego pupila – została wykonana z wyselekcjonowanych 
materiałów, jest wypełniona nietoksycznymi kuleczkami, które zapewniają przyjemny 
docisk. Odpowiednie przeszycia zapewniają jednolity nacisk na ciało czworonoga 
i zapobiegają przemieszczaniu się obciążenia. Zapewnia także odpowiednią temperaturę 
dla Twojego czworonoga. Poszewka kołdry została wykonana z miękkiego weluru, w który 
nie wdziera się sierść, a także obszyta zamkiem, a więc łatwo utrzymać ją w czystości. 
Możesz prać ją w pralce, w niskiej temperaturze.

Aby kołdra była skuteczna powinna wynosić +/- 10% wagi ciała Twojego pupila. 
Dobierz odpowiedni ciężar kołdry, możesz zasugerować się przygotowaną przez nas tabelką.

Twój pies jest bojaźliwy 
lub pobudzony?

Zalety kołdry obciążeniowej TITO

Z czego zrobiona jest kołdra 
obciążeniowa TITO?

Jak wybrać odpowiednią kołdrę dla 
swojego czworonoga?

0,5 kg 1 kg 2 kg  3 kg 5 kg
od 7 kg 8-15 kg 16-25 kg 26-35 kg do 36 kg

S M L XL XXL
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Przyczyn trudności w pokonywaniu przeszkód może być wiele. 
Często wynika to z chorób związanych z wiekiem psa, problemami 
ze stawami, ale także małe pieski mają problem ze wspinaniem się 
czy z wejściem do samochodu. Nasza funkcjonalna rampa MONDI 
nie tylko ułatwi Twojemu pupilowi wchodzenie do auta, ale także jest 
produktem, który profilaktycznie zadba o stawy i kości Twojego psa.

Rampa dedykowana jest zarówno małym, jak i dużym psom. Nasi 
sędziwi przyjaciele często chorują, mają problemy ze stawami 
i z poruszaniem się. Rampa pozwoli im w pełni korzystać z życia! 
Pamiętaj, by zadbać o stawy i kości psa już w okresie szczenięcym. 
Profilaktyczne stosowanie tego produktu sprawi, że Twój pupil 
przez długi czas będzie cieszył się zdrowymi stawami i będzie 
mobliny! Ponadto wejście na kanapę czy zdobywanie wysokości 
stanie się dla niego prawdziwą frajdą!

Rampę możesz zabrać ze sobą dosłownie wszędzie! Jest lekka, 
łatwa w montażu i funkcjonalna. Możesz regulować jej wysokość, 
dlatego sprawdzi się świetnie w domu, na przykład ułatwiając 
czworonogom wejście na sofę, czy na inny mebel.

Trudności w przemieszczaniu 
się pupila?

Pomóż swojemu psiakowi 
zdobywać świat!

RAMPA DLA PSA MONDI

Wykonanie:
Rampa MONDI wykonana jest z wysokiej 
jakości drewna.

Dostępna w kilku wersjach kolorystycznych.

• Lekka konstrukcja, łatwa do złożenia

• Wykonana z wysokiej jakości drewna

• Regulowany rozmiar

• Funkcjonalna

• Łatwa w przenoszeniu

Wymiary: 104cm/35,5cm/5,5cm
Maksymalna waga nośna: 88 kg
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Rampa APOLLO wykonana jest z wysokiej 
jakości drewna.

• Lekka konstrukcja, łatwa do złożenia

• Wykonana z wysokiej jakości drewna

• Składana w pół

• Funkcjonalna

• Łatwa w przenoszeniu

Wymiary: 153cm/38,6cm/6,4cm

Maksymalna waga nośna: 88 kg

Wykonanie:

Wyjątkowa rampa dla psa do 
samochodu APOLLO

Idealna do podróży

Każdy pies uwielbia skakać, wspinać się i szukać nowych wrażeń. Jednak stawy i kości 
naszych czworonożnych przyjaciół nie są niezniszczalne! Często przez nadmierną ilość 
ruchu bardzo szybko zapadają na poważne choroby związane z ich układem kostnym. 
Artretyzm, urazy, sędziwy wiek to wszystko przyczyny trudności w poruszaniu się naszych 
piesków. Nawet proste wejście do samochodu może stać się dla nich wyzwaniem i kojarzyć 
się z wielkim cierpieniem. Dlatego zaprojektowaliśmy fantastyczny produkt, który pokocha 
każdy pies – funkcjonalną rampę, która ułatwi im życie!

Rampę możesz zabrać ze sobą dosłownie wszędzie! Jest lekka, łatwa w montażu i funkcjonalna. 
Zabierając ją w podróż, ułatwisz pupilowi wejście do auta czy w inne niedostępne miejsca. 
Rampa do samochodu jest bardzo wytrzymała – jest odpowiednia nawet dla 88 kilogramów 
chodzącej miłości! Przekonaj się jakie to łatwe! Zadbaj o zdrowie i komfort swojego pupila 
już dzisiaj!
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Odpoczynek w hamaku to wyjątkowe odprężenie!

Brak punktów nacisku powoduje, że ciało naszego czworonoga szybko 
się odpręży, a ból mięśni, stawów i kości całkowicie ustąpi. Poza tym 
daje niezwykły komfort, ponieważ przyjemnie otula i zapewnia poczucie 
bezpieczeństwa. Ciągła cyrkulacja powietrza chroni przed podrażnieniem 
oraz zapewnia wygodę. Sen w hamaku jest głęboki, spokojny i długi.

Hamak jest wykonany z wysokiej jakości materiałów – drewna oraz miękkiej 
tkaniny, która została przepikowana wytrzymałym materiałem spodnim, co 
gwarantuje trwałość produktu. Z łatwością zdemontujesz małe metalowe 
uchwyty, do których przymocowane jest legowisko. Materiał możesz 
swobodnie prać w pralce. Drewniany stelaż jest lekki, dlatego bez problemu 
zmienisz miejsce hamaka. Możesz zabrać go ze sobą do ogrodu i wylegiwać 
się w słońcu razem ze swoim czworonożnym przyjacielem!

Zalety korzystania z hamaka

Elegancki i funkcjonalny mebel

Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie! Hamak PEPE lub TACO to produkt, który pokocha 
Twój pupil.

Zastawiałeś się kiedyś, dlaczego tak chętnie korzystamy z hamaków? Miękkie podłoże 
oraz brak punktów nacisku powodują, że ciało szybciej przechodzi w stan relaksu, nie 
odczuwamy bólu, a sen staje się głębszy. Efekt „bezgrawitacyjnego” leżenia pozytywnie 
wpływa także na stawy oraz mięśnie. Dlaczego więc nie podarować takiego prezentu 
swojemu czworonożnemu przyjacielowi?

Twój pies źle śpi?
Nie może znaleźć sobie miejsca?
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Poobgryzanie meble, buty i inne przedmioty to znajomy widok dla 
każdego właściciela psa. Jak temu zaradzić? Zapewniając pupilowi 
odpowiednią zabawkę taką jak GRYZAK REX lub RUDOLF. Szczenięta 
traktują gryzienie jak zabawę, jednak jeśli nie oduczysz tego 
w odpowiednim momencie, starszy pies nadal będzie gryzł, a skutki 
będą poważniejsze, ponieważ ścisk zębów będzie już dużo silniejszy.

Dlaczego psy gryzą? Najczęściej z powodu stresu lub nudy, ale w ten sposób 
zwierzęta dbają również o stan swojego uzębienia. Dlatego tak ważne jest 
to, by ukierunkować zainteresowanie psa na odpowiedni gryzak.

Kiedy wychodzimy do pracy, pozostawiamy naszego psiaka na wiele 
godzin samego w domu. Gryzienie jest rozpaczliwą formą odreagowania 
stresu związanego z rozstaniem z właścicielem albo sposobem na nudę. 
Dlatego warto ukierunkować jego aktywność na gryzaki, ponieważ pies 
podczas zabawy gryzakiem czy kością naturalnie czyści zęby z płytki 
nazębnej, kamienia i wzmacnia szczęki.

Nasze produkty są ręcznie wykonane z poroża 
jeleniowatych, które pozyskujemy w bezpieczny 
sposób. Są to tzw. „zrzuty”, czyli poroża gubione 
przez zwierzęta w ich naturalnym środowisku. 
Ponadto wybieramy jedynie te, które są najwyższej 
jakości, by spełnić oczekiwania Twojego pupila. 
Zawierają składniki takie jak wapno, sód, fosfor, 
magnez, kolagen i wiele innych. Dlatego kupując 
dla swojego pupila taki prezent, dbasz jednocześnie 
o jego uzębienie, odporność, przemianę materii oraz 
odpowiednią strukturę mięśni, stawów i kości. Jeśli 
po jakimś czasie zauważysz, że gryzak jest nieco 
„zużyty” i nie smakuje Twojemu kompanowi – zanurz 
go na chwilę we wrzątku, a odzyska smak i aromat.

Jak oduczyć psa gryzienia 
mebli, butów, rzeczy?

Blisko natury
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Nie panuje nad emocjami? Często dostrzegasz u niego nadmierne napięcie mięśniowe? Mata 
terapeutyczna to idealny produkt dla Twojego psa.

Dlaczego nasza mata jest wyjątkowa? Została tak zaprojektowana, aby dzięki swojemu działaniu 
odprężała Twojego pupila, zapewniając mu jednocześnie masaż. Odpowiednia stymulacja 
mięśni spowoduje, że Twój pupil będzie zrelaksowany, rześki i zadowolony!

Mata wypełniona jest miękkimi piłeczkami, które uginają się pod ciężarem ciała, jednocześnie 
masując organizm pieska. Taki docisk ma działanie terapeutyczne – poprawia krążenie krwi, 
uśmierza ból i przywraca siły witalne. Grubość maty powoduje izolację termiczną między 
podłożem a odpoczywającym zwierzęciem. Piłeczki umieszczone w macie mają działanie 
fizjoterapeutyczne – poprawią krążenie krwi, ujędrnią organizm i poprawią funkcjonowanie 
całego organizmu. To wspaniały odpoczynek po wyczerpującym spacerze, długiej aktywności 
albo po sytuacji stresującej.

Jeśli Twojemu pupilowi zdarza się nie panować nad emocjami, bywa agresywny lub jest bardzo 
aktywny, ta mata ułatwi mu wyciszenie się, pozwoli odetchnąć i odpręży napięte mięśnie. Jeśli 
pracujesz z behawiorystą, mata będzie wspaniałym uzupełnieniem tych działań.

Zwróć uwagę na wyjątkowy wygląd maty! Została wykonana z najwyższej jakości materiałów, 
jest obszyta miękkim materiałem o strukturze sztruksu, który jest przyjemny w dotyku 
i podkreśla wyjątkowy kształt poduchy. Posiada wszyte ucho wykonane z tkaniny, które pozwoli 
Ci na łatwe przenoszenie maty w różne części domu. W dodatku dostępna jest w pięknych 
kolorach! Po prostu będzie odrobiną luksusu w Twoim domu!

Czy Twój pies potrzebuje odprężenia?
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Twój pies ma problem z utrzymaniem odpowiedniej temperatury ciała? Choruje na przypadłości, 
które objawiają się nadmierną potliwością i wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu? Mata 
z kokosem rozwiąże ten problem!

Czasami zdarza się, że nasz pupil nadmiernie się poci lub z różnych powodów zdrowotnych 
roztacza wokół siebie nieprzyjemny zapach. Często wynika to z chorób skóry, przyjmowanych 
leków lub innych dolegliwości. Można temu zaradzić! Mata wypełniona kokosem posiada 
genialną cyrkulację powietrza, co zapewni komfort Twojemu pieskowi i zniweluje drażniące 
zapachy. Włókna kokosowe ograniczają rozwój bakterii, roztoczy i grzybów, co jest niezwykle 
ważne dla każdego właściciela czworonoga. Naturalne wypełnienie jest w pełni ekologiczne, 
nie uczula i jest bezpieczne dla Twojego psa.

Włókna kokosowe nie zbrylają się, więc mata jest odporna na odkształcenia, a odpowiednia 
cyrkulacja powietrza spowoduje, że Twój pupil nie będzie się przegrzewał. Zadbaliśmy o to, 
by nasz produkt w pełni spełniał oczekiwania Twoje i Twojego pupila, dlatego mata posiada 
bawełniany spód oraz przyjemny sztruks, który nie utrudnia tak cennego przepływu powietrza. 
Ponadto charakteryzuje się wysoką klasą ścieralności!

Twój pies powinien wypoczywać na macie, która zapewni mu komfort, wygodę i zadba o jego 
zdrowie. Dlatego stworzyliśmy produkt przyjazny środowisku i zdrowiu Twojego pupila! Mata 
jest antybakteryjna, antygrzybicza oraz zapewnia komfort czworonogom, bez zbytniego 
przegrzewania się oraz nadmiernego pocenia. Zadbaliśmy też o to, by łatwo było utrzymać 
ją w czystości – poszewkę z łatwością ściągniesz i wypierzesz w pralce. Nowoczesny design 
sprawia, że będzie pasować do każdego wnętrza! 

Gdy Twój pies się przegrzewa…
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Zespół Wufy tworzą ludzie, którzy darzą zwierzęta ogromną miłością! Każdy z nas 
posiada czworonożnego członka rodziny, dlatego postanowiliśmy zaoferować produkty, 
odpowiadające na potrzeby naszych psiaków. Razem z zespołem specjalistów – 
weterynarzy oraz behawiorystów, tworzymy produkty, które sprawią, że życie naszych 
pupili stanie się piękne, radosne i beztroskie!

Zespół Wufy

Jako znany i ceniony w całej Europie producent GravityBlankets.pl posiadamy 
wysokie kompetencje w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia. Nasze wieloletnie 
doświadczenie i niezliczone opinie klientów zachęciły nas do wykonania nowego 
kroku w ramach Wufy i stworzenia, między innymi, pierwszej kołdry obciążeniowe 
dedykowanej dla psów.

Dodatkowe wsparcie zapewnia nasz własny zakład stolarski o długiej polskiej historii, 
który już wytwarza wysokiej jakości produkty dla Wufy.pl

Unikatowy produkt
Z zamiłowaniem do szczegółów

Wszystkie nasze produkty 
zostały opracowane przez nas 

samodzielnie i wykonane 
w ramach własnej produkcji.

Zrównoważony rozwój i certyfikacja
Materiały, takie jak drewno 

i bawełna, pochodzą ze źródeł 
odnawialnych i posiadają certyfikat 

OEKO-Tex.

Produkcja w Europie
Utrzymujemy krótkie trasy 

dostaw, ponieważ cała nasza 
produkcja zlokalizowana jest 

wyłącznie w Europie.
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Dane techniczne produktów
Kołdra obciążeniowa TITO
Materiał wierzchni (poszewka): welwet (100% poliester).

Wypełnienie: Obciążenie wykonane z mikro metalowych kuleczek w poszyciu z bawełny. Wypełnienie: sprasowane włókno kokosowe w poszyciu z mikrofibry.

Mata z kokosem WAFEL 
Materiał wierzchni: sztruks tapicerski (100% poliester), wysoka klasa ścieralności powyżej 
10 tysięcy cykli, wysoka gramatura materiału ponad 500 gram.

Materiał spodni: materiał antypoślizgowy wykonany z włókniny z kulką antypoślizgową PVC.

Hamak PEPE
Materiał wierzchni (część tekstylna), dwa warianty do wyboru:
① 100% lnu lub ② 100% poliester – kodura wodoodporna.

Stelaż – surowiec: buk parzony.

Stelaż – sposób konserwacji: przecierać lekko wilgotną szmatką.

Hamak TACO
Materiał wierzchni (część tekstylna): welwet (100% poliester), wypełnienie z włókniny, 
podszycie z drelichu bawełnianego.

Stelaż – surowiec: buk parzony.

Stelaż – sposób konserwacji: przecierać lekko wilgotna szmatką.

Rampa dla psa MONDI / APOLLO
Surowiec: buk parzony, mata antypoślizgowa.

Sposób konserwacji: przecierać lekko wilgotną szmatką.

Gryzak RUDOLF
Surowiec: poroże jeleniowatych.

Gryzak REX – ze sznurkiem
Surowiec: poroże jeleniowatych.

Lina bawełniana kręcona.

Mata terapeutyczna LULU
Materiał wierzchni: sztruks tapicerski (92% poliester + 8% poliamid), wysoka klasa 
ścieralności powyżej 40 tysięcy cykli, wysoka gramatura materiału ponad 500 gram.

Wypełnienie: formowana pianka poliuretanowa o dużej sprężystości.

Sposób konserwacji – poszewka wierzchnia Sposób konserwacji – poszewka wierzchnia

Sposób konserwacji – poszewka wierzchnia
Sposób konserwacji – poszewka wierzchnia

Sposób konserwacji – poszewka wierzchnia

Sposób konserwacji – wypełnienie Sposób konserwacji – wypełnienie

Prać w temp.
40 °C

40

Nie prać na 
mokro

Nie prać na 
mokro

Prać w temp.
40 °C

Prać w temp.
30 °C

Nie suszyć 
bębnowo

Nie czyścić 
chemicznie

Nie czyścić 
chemicznie

Nie suszyć 
bębnowo

Nie suszyć 
bębnowo

Nie chlorować

Nie suszyć 
bębnowo

Nie suszyć 
bębnowo

Nie suszyć 
bębnowo

Nie suszyć 
bębnowo

Nie chlorować

Nie chlorować

Nie chlorować

Nie chlorować

Prasować w temp. 
max 110 °C

Nie wybielać 
i chlorować

Nie wybielać 
i chlorować

Prasować bez 
pary

Nie prasować Nie prasować

Nie prasować

Nie prasować

Nie prasować

Prasować w temp. 
max 110 °C

40

30

Prać w temp.
40 °C

Prać w temp.
40 °C

40

40

Czyścić 
chemicznie

Czyścić 
chemicznie

Suszyć 
w poziomie

Suszyć 
w poziomie
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