


Nascemos inspirados pela moda, 
pelo urbano e pelo contemporâneo. 
Somos uma marca de lifestyle 
pensada para cachorros e, por que 
não, donos.

Tudo o que criamos é pensando 
na espontaneidade contagiante 
dos cachorros, sem esquecer, 
é claro, do estilo e conforto.



Pra gente, estilo é estado 
de espirito. E quem melhor 
do que nossos cachorros para 
compartilhar do mesmo estilo 
e mood do dia?

Somos uma marca que 
transforma acessórios pet 
comuns, em peças divertidas 
e antenadas com a moda pra 
fazer a diferença no dia (e no 
look) de pessoas e cachorros.



Nossa trava de segurança, 
com sistema de fechamento 

Slide, é prática e rápida.  
Basta deslizar para travar ou 

destravar. Rápida como um click.

Passeios seguros 
e sem preocupações.

fechado
e seguro

deslize
para cima 
e para baixo aberto



Nossa borracha é feita 
de material atóxico e 
restistente. 

Um detalhe extra para 
deixar o seu passeio 
ainda mais estiloso.

Nossas fitas são super 
resistentes, com estampas 

exclusivas e autorais.

Feitas de poliéster teteron 
com interlace de fios e 
estampa heat-transfer, 

que não desbota.



Tudo o que criamos 
é pelos cães e humanos 
apaixonados por moda 

e cachorro.

Observamos o cotidiano 
urbano com um olhar 

artístico e conectado com a 
estética dos editoriais de 

moda. E é assim que 
transformamos roupas e 

acessórios pets comuns em 
peças que fazem a diferença 

no dia (e no look) de 
pessoas e cachorros.



Demos uma repaginada no 
eterno e atemporal camuflado. 
Para cães e donos que querem 
se aventurar pela cidade com 
muito estilo, porque um 
clássico é um clássico, não é 
mesmo.

URBAN CAMO

Essa é pra quem é gosta de 
ser basiquinho sem perder 
o estilo. Nossa versão P&B 
do universo trendy urbano.

VIRGIL

Misture o básico P&B, um 
pouquinho de azul e um toque 
do nosso laranja e voilá: temos 
a receita perfeita para uma 
estampa moderna com um 
temperinho clássico para 
finalizar.

CRAZY STRIPES

O match perfeito entre as 
doces candy color com o 
universo urbano. A estampa 
Sweet Dreams vai deixar o seu 
cachorro fofo e estiloso ao 
mesmo tempo.
 
Who Am I to disagree?

SWEET DREAMS

Uma estampa hipnótica 
e impactante. É a escolha 
perfeita para quem quer 
ser o destaque do rolê.

VERTIGO

Inspirada no universo esportivo, a 
estampa Moving é a escolha 
perfeita para quem gosta de dar 
aquela corridinha com seu 
cachorro no melhor estilo Sporty. 
Pra deixar qualquer blogueira 
fitness de queixo caído.

MOVING

Inspirada nas luzes das cidades 
e no vai-e-vem dos carros, a 
estampa Speed traz toda a 
atmosfera das noites urbanas 
para o estilo do seu 
companheiro. Perfeito para 
aquele rolezinho a noite.

SPEED



Fita super resistente, feita de poliéster teteron com interlace 
de fios e estampa heat-transfer – não desbota

Acabamento com logo Wing em borracha atóxica;

Textura macia para não desarrumar os pelos;

Gancho em liga de zinco com acabamento dark silver

Travamento com sistema SLIDE – basta deslizar para travar

Estampa exclusiva dog wings

Em 3 tamanhos: P, M e G.

•

•

•

•

•

•

•

tamanho

P

M

largura
da fita comprimento

raças
compatíveis

G

1,5 cm

2 cm

2,5 cm

26-42 cm

35-55 cm

42-65 cm
Labrador, Shar Pei, Perdigueiro, Dalmata, Bull Terrier,
Golden Retriever, Dogue Alemão, Rottweiler 
Pastor Alemão e Vira-lata grande. 

Beagle, Basset Hound, Border Collie, Spitz Japonês,  
Corgi, Shiba Inu, Bulldog Francês, Dobberman,  
Pastor de Shetland e Vira-lata médio. 

Boston Terrier, Dachshund, Fox Terrier, Jack Russel,
Shih Tzu, Pug, Spitz Alemão e Vira-lata pequeno. 



MovingUrban Camo

Crazy Stripes

Virgil

Sweet Dreams

Vertigo

Speed



Fita super resistente, feita de poliéster teteron com interlace 
de fios e estampa heat-transfer – não desbota

Acabamento com logo Wing em borracha atóxica;

Textura macia para não desarrumar os pelos;

Gancho em liga de zinco com acabamento dark silver

Travamento com sistema SLIDE – basta deslizar para travar

Estampa exclusiva dog wings

Em 3 tamanhos: P, M e G.

•

•

•

•

•

•

•

tamanho

P

M

largura
da fita comprimento

raças
compatíveis

G

1,5 cm

2 cm

2,5 cm

1,20 m

1,20 m

1,20 m
Labrador, Shar Pei, Perdigueiro, Dalmata, Bull Terrier,
Golden Retriever, Dogue Alemão, Rottweiler 
Pastor Alemão e Vira-lata grande. 

Beagle, Basset Hound, Border Collie, Spitz Japonês,  
Corgi, Shiba Inu, Bulldog Francês, Dobberman,  
Pastor de Shetland e Vira-lata médio. 

Boston Terrier, Dachshund, Fox Terrier, Jack Russel,
Shih Tzu, Pug, Spitz Alemão e Vira-lata pequeno. 



MovingUrban Camo

Crazy Stripes

Virgil

Sweet Dreams

Vertigo

Speed



Fita super resistente, feita de poliéster teteron com interlace 
de fios e estampa heat-transfer – não desbota

Textura macia para não desarrumar os pêlos;

Totalmente regulável para melhor ajuste e conforto do seu cachorro;

Acabamento com logo Wing em borracha atóxica;

Fecho com sistema de travamento de 4 pontos;

 Estampas exclusivas dog wings.

 Em 3 tamanhos: P,M e G

•

•

•

•

•

•

•

tamanho

P

M

largura
da fita

regulagem
do pescoço

regulagem
da cintura

raças
compatíveis

G

1,5 cm

2 cm

2,5 cm

25 - 45 cm

33 - 53 cm

38 - 66 cm

33 - 53 cm

43 - 68 cm

58 - 101 cm
Labrador, Shar Pei, Perdigueiro, Dalmata, Bull Terrier,
Golden Retriever, Dogue Alemão, Rottweiler 
Pastor Alemão e Vira-lata grande. 

Beagle, Basset Hound, Border Collie, Spitz Japonês,  
Corgi, Shiba Inu, Bulldog Francês, Dobberman,  
Pastor de Shetland e Vira-lata médio. 

Boston Terrier, Dachshund, Fox Terrier, Jack Russel,
Shih Tzu, Pug, Spitz Alemão e Vira-lata pequeno. 



MovingUrban Camo

Crazy Stripes

Virgil

Sweet Dreams

Vertigo

Speed



Inspirado no street style das metrópoles mais cosmopolitas 
e agitadas do mundo, nosso moletom é perfeito para cães e donos
de atitude que arrasam nos passeios com muito estilo e conforto.

DETALHES
Tecido em algodão premium - confortável e durável;

Revestimento interior macio, para não querer tirar mesmo;

Abertura para o engate da guia - sem perrengue nos passeios;

Modelagem mais solta para não prender os movimentos... Yes!

Cordão no capuz com ponteiras de borracha, C-O-O-L!

Estampa em silk, para dar aquela textura. 

•

•

•

•

•

•

tamanho

PP

P

cincunferência
do pescoço

cincunferência
da cintura

comprimento
(costas)

M

32 cm

39 cm

48 cm

44 cm

56 cm

58 cm

21 cm

30 cm

37 cm

Galgo, Whippet, Yorkshire, Pinsche, 
Chihuahua e Vira-lata pequeno. 

Bichon Frise, Dachshund, Lulu da Pomerânia, Cavalier
King Charles, Fox Terrier, Poodle, Jack Russel, Llhasa 
Apso, Shih Tzu, Maltês, Schnauzer e Vira-lata pequeno. 

Basset Hound, Beagle, Bulldog Francese, Corgi,
Pastor de Shetland, Shiba Inu, Spitz Japonês, 
Cotton de Tulear e Vira-lata médio. 

G

GG

52 cm

66 cm

78 cm

94 cm

45 cm

56 cm

Border Collie, Boxer, Bull Terrier, Bulldog Ingles,
Collie, Dalmata, Foxhound, Pastor Alemão, Perdigueiro
Pitbull, Rottweiler, Weimaraner e Vira-lata grande. 

Samoieda, Labrador, Golden Retriever, Bernesse, 
Huski Siberiano e Vira-lata extra grande. 



Racing
Blue

Racing
Pink

Wing
Orange

Wing
Citric

Speed

Wing
Lilac



Criadas com atenção especial aos detalhes, as nossas t-shirts vão transformar
aquele passeio sem graça do xixi em um evento super badalado. 

Prepare o close para os paparazzis!

DETALHES

Feita em malha 100% algodão, é macia e tem o caimento confortável;

Modelagem anatômica - mais curta na frente para evitar acidentes;

Estampa em silk – para criar aquela textura.

•

•

•

tamanho

PP

P

cincunferência
do pescoço

cincunferência
da cintura

comprimento
(costas)

M

26 cm

32 cm

36 cm

37 cm

47 cm

57 cm

27 cm

33 cm

39 cm

Galgo, Whippet, Yorkshire, Pinsche, 
Chihuahua e Vira-lata pequeno. 

Bichon Frise, Dachshund, Lulu da Pomerânia, Cavalier
King Charles, Fox Terrier, Poodle, Jack Russel, Llhasa 
Apso, Shih Tzu, Maltês, Schnauzer e Vira-lata pequeno. 

Basset Hound, Beagle, Bulldog Francese, Corgi,
Pastor de Shetland, Shiba Inu, Spitz Japonês, 
Cotton de Tulear e Vira-lata médio. 

G

GG

40 cm

54 cm

69 cm

82 cm

50 cm

59 cm

Border Collie, Boxer, Bull Terrier, Bulldog Ingles,
Collie, Dalmata, Foxhound, Pastor Alemão, Perdigueiro
Pitbull, Rottweiler, Weimaraner e Vira-lata grande. 

Samoieda, Labrador, Golden Retriever, Bernesse, 
Huski Siberiano e Vira-lata extra grande. 



Sweet DreamsAnti Social Dog Club

Stripes

Urban CamoAnti Social Dog Club
BLK



SAC
hey@dogwings.com.br
+55 11 3062 5033
+55 11 99988-0575

dogwings.com.br
     /dogwings




