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Vyrábíme vlastní hračky a pelíšky pro 
zvířata 

Výrobky chráněné šicí dílny 

Velkoobchodní i maloobchodní prodej 

Pro objednání zboží, ukázku zboží nebo prodejní 
spolupráci volejte 725 870 882 nebo pište na 

prodej@sezev-chranenadilna.cz 

Možnost výroby i pro zavedené značky 
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Kostička s pískátkem mini riflová - XS 
 

Popis produktu: 

Kousací kostička je hračka, kterou ocení každý pejsek malého a středně 
velkého plemena. Díky silné a odolné riflovině hračka dlouho vydrží a pejska 
zabaví. Pejsek si velmi oblíbí i pískání při kousání. Výrobek je ekologický.  

Ošetření: 

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných hraček, dohlížejte na stav produktu. Pokud je hračka 
poškozená, doporučujeme vyměnit za novou, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.  

 

 

Technické 
parametry 

Váha: 16g – 18g 

Rozměr: Šířka: 7cm 

Délka: 12cm      
  Hloubka: 2cm 

Složení: Látka: 
100% Bavlna 
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Kostička s pískátkem malá riflová - S 
 

Popis produktu: 

Kousací kostička je hračka, kterou ocení každý pejsek malého a středně 
velkého plemena. Díky silné a odolné riflovině hračka dlouho vydrží a pejska 
zabaví. Pejsek si velmi oblíbí i pískání při kousání. Výrobek je ekologický.  

Ošetření:  

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných hraček, dohlížejte na stav produktu. Pokud je hračka 
poškozená, doporučujeme vyměnit za novou, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.  

 

Technické 
parametry 

Váha: 46g – 
50g 

Rozměr: Šířka: 
13cm                
Délka: 19cm         
Hloubka: 4cm 

Složení: Látka: 
100% Bavlna 
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Kostička s pískátkem střední riflová - M 
 

Popis produktu: 

Kousací kostička je hračka, kterou ocení každý pejsek malého a středně 
velkého plemena. Díky silné a odolné riflovině hračka dlouho vydrží a pejska 
zabaví. Pejsek si velmi oblíbí i pískání při kousání. Výrobek je ekologický.  

Ošetření: 

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných hraček, dohlížejte na stav produktu. Pokud je hračka 
poškozená, doporučujeme vyměnit za novou, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.  

 

Technické parametry 

Váha: 68g – 76g 

Rozměr: Šířka: 16cm 

Délka: 23cm 

Hloubka: 6cm 

Složení: Látka: 100% 
Bavlna 
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Kostička s pískátkem velká riflová - L 
 

Popis produktu: 

Kousací kostička je hračka, kterou ocení každý pejsek malého a středně 
velkého plemena. Díky silné a odolné riflovině hračka dlouho vydrží a pejska 
zabaví. Pejsek si velmi oblíbí i pískání při kousání. Výrobek je ekologický.  

Ošetření: 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných hraček, dohlížejte na stav produktu. Pokud je hračka 
poškozená, doporučujeme vyměnit za novou, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.  

 

Technické parametry 

Váha: 122g – 132g 

Rozměr: Šířka: 21cm 

Délka: 29cm 

Hloubka: 8cm 

Složení: Látka: 100% 
Bavlna 
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Míček malý riflový 
 

Popis produktu: 

Míček je neodmyslitelná hračka pro každého psa a jeho páníčka, kteří si 
spolu rádi hrají. Díky pevné riflovině vydrží i tvrdší podmínky. 

Ošetření: 

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných hraček, dohlížejte na stav produktu. Pokud je hračka 
poškozená, doporučujeme vyměnit za novou, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.  

 

 

Technické 
parametry 

Váha: 49g 

Rozměr: Průměr: 
10cm  

Látka: Riflovina 
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Míček velký riflový 
 

Popis produktu: 

Míček je neodmyslitelná hračka pro každého psa a jeho páníčka, kteří si 
spolu rádi hrají. Díky pevné riflovině vydrží i tvrdší podmínky. 

Ošetření: 

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných hraček, dohlížejte na stav produktu. Pokud je hračka 
poškozená, doporučujeme vyměnit za novou, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete 

 

 

Technické parametry 

Váha: 146g 

Rozměr: Průměr: 12cm  

Látka: Riflovina 
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Pešek malý riflový 
 

Popis produktu: 

Pešek malý je hračka pro každého psa a jeho páníčka, kteří si spolu rádi 
hrají. Díky silné riflovině produkt vydrží a odolá zubům vašeho mazlíčka.   

Ošetření: 

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných hraček, dohlížejte na stav produktu. Pokud je hračka 
poškozená, doporučujeme vyměnit za novou, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete. 

 

Technické parametry 

Váha: 82g 

Rozměr: Průměr: 10cm 

Délka copánku: 45cm 

Látka: Riflovina 
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Pešek velký riflový 
 

Popis produktu: 

Pešek velký je hračka pro každého psa a jeho páníčka, kteří si spolu rádi 
hrají. Díky silné riflovině produkt vydrží a odolá zubům vašeho mazlíčka.   

Ošetření:  

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných hraček, dohlížejte na stav produktu. Pokud je hračka 
poškozená, doporučujeme vyměnit za novou, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.  

 

Technické parametry 

Váha: 196 – 210g 

Rozměr: Průměr míčku: 12cm  

Délka copu: s uchem: 60cm 

Látka: 
Riflovina 
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Interaktivní hračka pro psy 
 

Popis produktu: 

Interaktivní hračka pro psy je ručně šitá, velmi vkusná hračka pro vaše 
pejsky. Do jedné z kapes se vloží pamlsek, který následně domácí mazlíček 
hledá. Hra rozvíjí mozkové funkce zvířete.  

Ošetření: 

  

  

Upozornění: 

Stejně jako u jiných hraček, dohlížejte na stav produktu. Pokud je hračka 
poškozená, doporučujeme vyměnit za novou, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.  

 

Technické parametry 

Váha: 242g – 276g 

Rozměr: Šířka: 18cm 

Délka: 18cm  

Délka: 35cm   

Látka: Riflovina 
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Ježek 
 

Popis produktu: 

Ježek je hračka pro každého pejska a jeho páníčka, kteří si spolu rádi hrají. 
Díky riflovině déle vydrží a pejska zabaví. Výrobek je šitý ze zbytkového 
materiálu. 
 
Ošetření:  

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných hraček, dohlížejte na stav produktu. Pokud je hračka 
poškozená, doporučujeme vyměnit za novou, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.  

 

Technické 
parametry 

Váha: 64g – 74g 

Rozměr: 
Průměr:13cm 

Látka: Riflovina 
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Kostička s pískátkem mini – XS 
 

Popis produktu: 

Kostička, kterou ocení každý pejsek, díky pevnému materiálu dlouho vydrží a 
pejska zabaví. Pejsek si velmi oblíbí i pískání při kousání (verze s pískátkem). 
Výrobek je ekologický, jelikož je šitý ze zbytkového materiálu.  

Ošetření: 

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných hraček, dohlížejte na stav produktu. Pokud je hračka 
poškozená, doporučujeme vyměnit za novou, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.  

 

Technické parametry 

Váha: 12g – 14g 

Rozměr: Šířka: 7cm 

Délka: 12cm 

Hloubka: 2cm 

Složení: Polyester 
100% 

 

 



14 
 

Kostička s pískátkem malá - S 
 

Popis produktu: 

Kostička, kterou ocení každý pejsek, díky pevnému materiálu dlouho vydrží a 
pejska zabaví. Pejsek si velmi oblíbí i pískání při kousání (verze s pískátkem). 
Výrobek je ekologický, jelikož je šitý ze zbytkového materiálu.  

 Ošetření: 

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných hraček, dohlížejte na stav produktu. Pokud je hračka 
poškozená, doporučujeme vyměnit za novou, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.  

 

Technické parametry 

Váha: 39g – 41g 

Rozměr: Šířka: 13cm 

Délka: 19cm 

Hloubka: 4cm 

Složení: Polyester 
100% 
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Kostička s pískátkem střední -M 
 

Popis produktu: 

Kostička, kterou ocení každý pejsek, díky pevnému materiálu dlouho vydrží a 
pejska zabaví. Pejsek si velmi oblíbí i pískání při kousání (verze s pískátkem). 
Výrobek je ekologický, jelikož je šitý ze zbytkového materiálu.  

 Ošetření: 

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných hraček, dohlížejte na stav produktu. Pokud je hračka 
poškozená, doporučujeme vyměnit za novou, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.  

 

Technické 
parametry 

Váha: 64g – 66g 

Rozměr: Šířka: 
16cm 
                  
Délka: 23cm
                  
Hloubka: 6cm 

Složení: Polyester 
100% 
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Kostička s pískátkem velká - L 
 

Popis produktu: 

Kostička, kterou ocení každý pejsek, díky pevnému materiálu dlouho vydrží a 
pejska zabaví. Pejsek si velmi oblíbí i pískání při kousání (verze s pískátkem). 
Výrobek je ekologický, jelikož je šitý ze zbytkového materiálu.  

 Ošetření: 

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných hraček, dohlížejte na stav produktu. Pokud je hračka 
poškozená, doporučujeme vyměnit za novou, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.  

 

Technické parametry 

Váha: 110g – 114g 

Rozměr: Šířka: 21cm 

Délka: 29cm                 
Hloubka: 8cm 

Složení: Polyester 
100% 
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Míček malý  
 

Popis produktu: 

Míček je neodmyslitelná hračka pro každého psa a jeho páníčka, kteří si 
spolu rádi hrají. Díky pevnému materiálu vydrží i tvrdší podmínky. 

Ošetření: 

 

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných hraček, dohlížejte na stav produktu. Pokud je hračka 
poškozená, doporučujeme vyměnit za novou, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.  

 

Technické parametry 

 Váha: 45g – 47g 

Rozměr: Průměr: 10cm  

Látka: 100% Polyester 
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Míček velký  
 

Popis produktu: 

Míček je neodmyslitelná hračka pro každého psa a jeho páníčka, kteří si 
spolu rádi hrají. Díky pevnému materiálu vydrží i tvrdší podmínky. 

Ošetření: 

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných hraček, dohlížejte na stav produktu. Pokud je hračka 
poškozená, doporučujeme vyměnit za novou, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.  

 

 

Technické 
parametry 

Váha: 130 g– 134g 

Rozměr: Průměr: 
12cm  

Látka: 100% 
Polyester 
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Pešek podlouhlý  
 

Popis produktu: 

Podlouhlý pešek je hračka pro každého pejska a jeho páníčka, kteří si spolu 
rádi hrají. Díky pevnému materiálu déle vydrží i tvrdší podmínky.  
  
Ošetření:  

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných hraček, dohlížejte na stav produktu. Pokud je hračka 
poškozená, doporučujeme vyměnit za novou, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.  

 

Technické parametry 

Váha: 115g - 125g 

Rozměr: Průměr: 10cm 

Délka copánku: délka 
peška: 23 cm, délka 
copu s uchem: 43 cm 

Látka: 100% Polyester 
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Pešek malý  
 

Popis produktu: 

Pešek malý je hračka pro každého psa a jeho páníčka, kteří si spolu rádi 
hrají. Díky silnému materiálu produkt vydrží a odolá zubům vašeho mazlíčka.   

Ošetření: 

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných hraček, dohlížejte na stav produktu. Pokud je hračka 
poškozená, doporučujeme vyměnit za novou, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.  

 

 

Technické parametry 

Váha: 73g – 78g 

Rozměr: Průměr: 10cm 

Délka copánku: 45cm 

Látka: 100% Polyester 
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Pešek velký  
 

Popis produktu: 

Pešek velký je hračka pro každého psa a jeho páníčka, kteří si spolu rádi 
hrají. Díky silnému materiálu produkt vydrží a odolá zubům vašeho mazlíčka.   

Ošetření:  

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných hraček, dohlížejte na stav produktu. Pokud je hračka 
poškozená, doporučujeme vyměnit za novou, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.  

 

Technické parametry 

Váha: 160 g– 170g 

Rozměr: Průměr míčku: 
12cm  

Délka copu: s uchem: 60cm 

Látka: 100% Polyester 
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Pelíšek mini  
 

Popis produktu: 

Pelíšek je pro Vašeho mazlíčka místem pro odpočinek, kde je Vám nablízku a 
cítí se bezpečně. Vyjímatelný polštář umožňuje lepší údržbu a je 
oboustranně použitelný.   

Ošetření:  

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných výrobků, dohlížejte na stav produktu. Pokud je výrobek 
poškozen, doporučujeme vyměnit za nový, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.   

 

Technické parametry 

Váha: 530g  – 630g 

Rozměr: šířka: 35 cm, 
délka: 35 cm, hloubka: 15 
cm 

Látka: 100% Polyester 

 

Mix barev, barvy jsou 
zvoleny dle aktuálního 
materiálu 
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Pelíšek malý  
 

Popis produktu: 

Pelíšek je pro Vašeho mazlíčka místem pro odpočinek, kde je Vám nablízku a 
cítí se bezpečně. Vyjímatelný polštář umožňuje lepší údržbu a je 
oboustranně použitelný. 

Ošetření: 

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných výrobků, dohlížejte na stav produktu. Pokud je výrobek 
poškozen, doporučujeme vyměnit za nový, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.   

 

Technické parametry 

Váha: 550 – 610 g 

Rozměr: šířka: 35 cm  

délka: 40 cm 

hloubka: 15 cm 

Látka: 100% Polyester 

 

 

Mix barev, barvy jsou 
zvoleny dle aktuálního materiálu 
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Pelíšek střední  
 

Popis produktu: 

Pelíšek je pro Vašeho mazlíčka místem pro odpočinek, kde je Vám nablízku a 
cítí se bezpečně. Vyjímatelný polštář umožňuje lepší údržbu a je 
oboustranně použitelný.  

Ošetření: 

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných výrobků, dohlížejte na stav produktu. Pokud je výrobek 
poškozen, doporučujeme vyměnit za nový, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.  

 

Technické parametry 

Váha: 580g – 680 g 

Rozměr:  

šířka: 40 cm 

 délka: 50 cm 

 hloubka: 10 cm 

Látka: 100% Polyester 

 

Mix barev, barvy jsou zvoleny dle aktuálního materiálu 
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Myška malá 
 

Popis produktu: 

Myška je zábavná hračka pro vaši kočku. 

Ošetření:  

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných výrobků, dohlížejte na stav produktu. Pokud je výrobek 
poškozen, doporučujeme vyměnit za nový, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.   

 

Technické parametry 

Váha: 10g  – 12g 

Rozměr: 

šířka: 6 cm, délka: 12 cm 

Látka: 100% Polyester 

 

Mix barev, barvy jsou zvoleny dle 
aktuálního materiálu 
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Mašlička pro kočky 
 

Popis produktu: 

Mašlička je klasická zábavná hračka pro vaši kočku. 

Ošetření:  

 

 

Upozornění: 

Stejně jako u jiných výrobků, dohlížejte na stav produktu. Pokud je výrobek 
poškozen, doporučujeme vyměnit za nový, aby nedošlo ke zdravotním 
potížím, či zranění zvířete.   

 

Technické parametry 

Váha: 10g  – 12g 

Rozměr: mašle 15x5 

délka: 70 cm  

Látka: 100% Polyester 

 

Mix barev, barvy jsou 
zvoleny dle aktuálního 
materiálu 
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 Doplňkový sortiment 

 

Taška v.45 x š.35 cm 

Cena: 59 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chňapka kuchyňská 18 x 30 cm 

Cena: 35 Kč 
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Ponožky 

Velikost dle objednávky 

Cena: od 350 Kč 
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Ceník 

Zboží MOC VOC 

Interaktivní hračka 249 192 
Ježek 99 76 
Kostička s pískátkem malá - S 60 46 
Kostička s pískátkem malá riflová - S 60 46 
Kostička s pískátkem mini – XS 40 31 
Kostička s pískátkem mini riflová - XS 40 31 
Kostička s pískátkem střední -M 70 54 
Kostička s pískátkem velká - L 80 62 
Kostička s pískátkem střední riflová - M 70 54 
Kostička s pískátkem velká riflová - L 80 62 
Mašlička pro kočky 30 18 
Míček malý 55 42 
Míček malý riflový 55 42 
Míček velký 69 53 
Míček velký riflový 69 53 
Myška malá 50 30 
Pelíšek Velikost malý – S  250 192 
Pelíšek Velikost mini - XS 160 123 
Pelíšek Velikost střední – M  350 269 
Pešek malý  115 88 
Pešek malý riflový 115 88 
Pešek podlouhlý 129 99 
Pešek velký  129 99 
Pešek velký riflový 129 99 
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Výrobce:  SEŽEV chráněná dílna s.r.o. 

Jarní 1116/50, 614 00 Brno 

IČO: 05098882 

 

Provozovna:  Matušova 982/9, Rumburk 1, 40801 

Kontakt:  prodej@sezev-chranenadilna.cz 

   725 870 882 

 

Prodejna:   SEŽEV chráněná dílna s.r.o. 

    Lazaretní 11 

    614 00 Brno 

   
 

 

 

 


