
ETICKÁ A ORIGINÁLNÍ MÓDA PROTKANÁ LÁSKOU KE ZVÍŘATŮM



FUNKY DOG
je česko-slovenská značka ručně vyráběné a uvědomělé
módy pro pejsky a jejich rodiny, která pomáhá zvířatům v
nouzi. Všechny produkty jsou veganské, ekologické a
nadčasové, vyrobené z materiálů jako je Piñatex, len,
bavlna.



Až 30% z každého prodaného
produktu věnujeme útulkům 
v dané zemi. Hlavním symbolem
podpory je psí motýlek, což je
zároveň hlavní produkt značky
FUNKY DOG. Od založení značky
jsme za téměř 4,5 roku přerozdělili
více než 1,5 mil Kč.

Každý produkt se počítá



Logo je registrované v EU na 10 let

Business fakta

Všechny produkty mají EAN kódy

Výhradně etické produkty! používáme
unikátní materiál z vláken ananasových
listů, len a bavlnu

Textilní výroba probíhá v chráněných
dílnách, maminkami na mateřské dovolené a
v rodinných specializovaných dílničkách



Piñatex®  je textilní materiál rostlinného původu
vyráběný s ohledem na životní prostředí a na

principy cirkulární ekonomiky. Na výrobu se využívá
odpad, který vzniká při pěstování ananasů na

Filipínách - nevyužívá se proto dodatečná půda,
voda, hnojivo a nepoužívají se žádné pesticidy.
Piñatex® vzniká z vláken ananasových listů, je

lehký, prodyšný, odolný a flexibilní.  Je vhodný na
výrobu bot, doplňků, oblečení nebo jako potah na

nábytek.



Dvojitá vrstva Piñatex® je elegantně našitá na konopný popruh nebo lněné plátno.
Kovové komponenty jsou celomosazné a z nerezové oceli. Naše filozofie je

pomáhat zvířatům a získat pro ně lepší péči a proto je pro nás klíčové nevyrábět
produkty z kůže.

OBOJKY



Stylový městský postroj pro
psy vyrobený z dvojité vrstvy
Piñatex®, našitý na kvalitní

tkanině z 100% lnu. 

POSTROJE

Tři velikosti pro malé i velké psy s
nastavitelným popruhem kolem

hrudníku.
 

Střih je navržen ve spolupráci s
fyzioterapeutem tak, aby umožňoval

volný pohyb ramenního kloubu.



Přírodní lněné vodítko s prvky Piñatex® je o 30% pevnější než
bavlněné - šířka 0,8 cm a 1,2 cm. Nabízíme dvě varianty:

VODÍTKA

2,5 m dlouhé vodítko  kolem těla
s nastavitelnou délkou

1,2 m krátké vodítko                         
s odepínatelnou rukojetí

 



PIÑAMKA

Taštička z Piñatex® je speciálně
navržena jako stylový a praktický
doplněk pro pejskaře na pamlsky
a sáčky. Jednoduše se kamkoliv

připevní pomocí karabiny.



PAMLSKOVNÍK

Kapsička na pamlsky a sáčky 
o velikosti 12 x 15 cm, ideální na

trénink. 
 

Nabízíme v klasickém elegantním
designu a limitovaných kolekcích. 



PELECH ZE 100% PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ

ručně vyrobeno v České republice

kompletně odstranitelný a pratelný potah

voděodolná spodní vrstva 
s fungicidní úpravou

Včetně praktické cestovní
podložky

Piñatex - vláknina 
z ananasových listů

výplň z bavlněné vaty s antibakteriálními 
a antiseptickými vlastnostmi - recyklovaný odpad

z bavlníku

potah vláknina z 50% lněná a
50% bavlněná absorbující pachy



S náplní- uvnitř bavlněná vata, stejný materiál jako v pelechu

Bez náplně - zákazníci si můžou podložku sami vyplnit vyřazeným
oblečením, v přítomnosti pachu svého páníčka se totiž psi cítí
bezpečněji a příjemněji

Nabízíme ve dvou variantách: 
 

 

PODLOŽKY



MOTÝLKY PRO PSY A KOČKY

Textilní motýlky se připínají na jakýkoliv
obojek nebo postroj pomocí suchého zipu.

Nabízíme 4 velikosti pro mini i maxi pejsky. 
 

Motýlek je hlavní symbol podpory - 55 Kč 
z ceny věnujeme útulkům. Nabízíme 

8 základních vzorů pro psy i fenky
a připravujeme i sezónní limitované edice

například na Vánoce, Valentýna apod.
Aktuální nabídka na e-shopu.



OBOUSTRANNÉ ŠÁTKY

Ručně vyráběné textilní oboustranné
šátky pro stylové pejsky a kočky, které

pomáhají svým kamarádům v útulcích ❤
 

Šátek má zapínání na dřevěný knoflík 
a nabízíme ho ve 4 velikostech.



KVĚTINKY

Květinové ozdoby pro psí dámičky jsou
krásným doplňkem. Každá ozdoba je

originál, unikátní výplod naší fantazie.
 

 Voní jasmínem, přírodní esencí, vůní,
která je velmi příjemná pro lidi a

pejska harmonizuje. Květinku
připevníte na jakýkoliv obojek nebo
postroj pejska pomocí suchého zipu.



KABÁTKY

PRO PSY
Stylové městské kabátky s

klasickými i sezónními
vzory.

 
Kabátky jsou navržené tak,

aby byli pro pejska
maximálně pohodlné a
jednoduše se oblékají.

 
Nabízíme 4 velikosti

kabátků. Díky suchému zipu
jsou kabátky do určité míry

flexibilní.



 
Pes, který:

je hluchý, slepý nebo starý
nereaguje adekvátně

se bojí
zotavuje se
je agresivní

fena, která hárá
nestojí o kontakt

 
 

ŽLUTÁ STUŽKA

=

POTŘEBUJI PROSTOR

Nabízíme 4 velikosti šátků s nápisem, 1
univerzální velikost vesty, 1 univerzální

velikost návleku na vodítko nebo obojek.



 
Kuchařka plná pamlsků, které potěší vašeho
pejska od rána do večera. Je plná menších i
větších dobrot: na trénink, na procházku, na

větší výlet, na posezení v restauraci, na
občerstvení během dne i za horkého léta.

Nechybí pohoštění na slavnostní příležitosti,
jako jsou vánoční svátky a narozeniny, a
samozřejmě dort nejen pro oslavence.

 

NEŠTĚKEJ A JEZ!



DŘEVĚNÉ STOJANY

Kvalitní dřevěné stojany designované pouze pro
značku FUNKY DOG nabízíme ve dvou velikostech:

POS

velký - 56 x 20 x 100 cm = hodnota 1500 Kč, 
MOQ 15 000 Kč

vhodný pro kompletní nabídku produktů
kapacita 50 - 60 produktů

malý - 26 x 10 x 60 cm = hodnota 750 Kč,
MOQ 7 500 Kč

ideální na prodejní pulty / pokladnu
kapacita 15 - 20 produktů



ČESKÁ REPUBLIKA
 

Katarína Králová
+420 774 791 987,
katka@funkydog.cz

 

Pomozme zvířatům v nouzi společně!


