


HAKKIMIZDA
Bizler Lindo ailesi olarak insan ve köpek arasında olan bağın çok özel olduğuna inanıyoruz. Bu ned-
enle can dostlarımızın tıpkı bizler gibi ihtiyaçları olan bireyler olduğunu düşünüyoruz. Bu ihtiyaçların 
karşılanması noktasında ise emeğimize sevgimizi de katarak tutkuyla çalışıyoruz.

Köpek dostlarımızın sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için tıpkı bizler gibi temel ihtiyaçlarının karşılan-
ması gerekmektedir. Giyinme de bu ihtiyaçlardan biridir ve sağlık açısından olduğu kadar güvenlik 
açısından da önemlidir. Bizler Lindo ailesi olarak köpek kıyafetleri ve aksesuarları konusunda titiz ve 
detaycı bir anlayışla sizlere hizmet veriyoruz. Özellikle kentli yaşam tarzına alışkın olan köpekler için 
giyinmek bir lüks değil ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Köpeğin bedenini nazikçe saran giysi ve 
aksesuarları, şık ve stil sahibi bir anlayışla birleştirerek sizlere sunuyoruz. Biliyoruz ki sizler de kendiniz 
için olduğu gibi can dostunuz için de en iyisini ve en kalitesini istiyorsunuz. Bu konuda köpek sahip-
lerinin beğenilerini ve beklentilerini önemsiyoruz. Bu nedenle kullanıcı memnuniyeti kurumsal 
hedeflerimizin en üst sırasında yer almaktadır. Bunu sağlamak için de malzemeden işçiliğe kadar 
tüm üretim girdilerinde kaliteden ödün vermeyen bir anlayışı benimsiyoruz. 

WATERPROOF YAĞMURLUK
JOY



AIR
PUFF

YENİ KOLEKSİYON

S E R İ S İ

AIRPUFF MONT
DEEP

Can dostlarımız için yapılan 
harcamaların büyük çoğun-
luğu onların sağlığı için olan-
lardır. Ancak tıpkı insanlar gibi 
köpekler için de hasta olmadan 
tedbir almak son derece önem-
lidir. Bu durumda dostlarımızın 
hastalanmaması için alınacak 
en önemli tedbirin giysi seçimi 
olduğunu söyleyebiliriz. Özel-
likle kış ayları için üretilen 
giysiler sevimli köpeğinizin 
sağlığı ve neşesi için gereklidir. 
Bu giysiler ayrıca eğlenceli ve 
şık tasarımları ile can dost-
larımız şirin bir çocuğa 
dönüştürmektedir. Bu nedenle 
şık bir mont ya da yağmurlukla 
gezintiye çıkmış bir köpeğin 
güzelliği herkesin dikkatini 
çekecektir. Lindodogs can 
dostlarımızın ihtiyaçlarının 
yanında şıklığını da düşünerek 

tasarladığı giysilerle köpek modasına yön vermektedir. 
Lindodogs Airpuff Su İtici Köpek Montu şehirli ve havalı çocukların kış mevsimi boyunca üzerinden 
çıkarmadıkları giysisidir. Bu nedenle köpek modasını takip eden köpek sahipleri tarafından son 
dönemde yoğun bir şekilde tercih edilmektedir.  Ayrıca üzerinde Airpuff Su İtici Köpek Montu varken 
her köpek gördüğü ilginin farkındadır. Dolayısıyla Lindodogs Airpuff Su İtici Köpek Montu sahiplerinin 
olduğu kadar can dostlarımızın da favorisidir. Kış döneminde köpeğiniz için mont arayışı içerisindey-
seniz Airpuff Su İtici Köpek Montunun tam aradığınız mont olduğunu söyleyebiliriz.  
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Stone
Ürün Kodu : AIRSTN01

Mango
Ürün Kodu : AIRMNG01

Deep
Ürün Kodu : AIRDEP01

Powder
Ürün Kodu : AIRPWD01

BEDEN TABLOSU

Pearl
Ürün Kodu : AIRPRL01
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AIRPUFF MONT
DEEP
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QUATTRO
NOVA

Yağmurlu havada gezinmenin keyfini 
çoğu zaman can dostumuz hastalanır 
endişesi ile ertelemek zorunda kalırız. 
Çünkü onlar bizim için ailemizin bir 
ferdi gibi değerli ve özeldir. Başta 
sağlıkları olmak üzere tüm ihtiyaçları 
bizim için önemlidir. Köpekler için 
üretilen kışlık giysiler hava koşul-
larından kaynaklanan sorunların yaşan-
masını önlemek için ideal çözümlerdir. 
Bu sebeple evcil hayvan sahiplerinin en 
çok başvurduğu yöntemdir. Lindodogs 
kaliteli köpek giysileri ve şık montları ile 
can dostlarımızın kışın olumsuz hava 
koşullarından korumaktadır. 
Lindodogs Quattro Su Geçirmez Dört 
Bacak Köpek Yağmurluğu şehirli 
köpeklerin günlük etkinliklerini aksat-
madan devam edebilmesi için ideal 
giysilerdir. Diğer yağmurlukların aksine 
dört bacağın da giydirilmesi ile  
yağmur ve rüzgardan maksimum 
koruma sağlanmaktadır. Yumuşak ve 
ergonomik yapısı sayesinde can 

dostunuz hareketleri kısıtlanmadan kış aylarında da rahatlıkla gezip oynayabilecektir. Özel tasarımı ve 
kullanım kolaylığı ile hem sizin hem de köpeğinizin favori giysisi olmaya adaydır. Lindodogs Quattro Su 
Geçirmez Dört Bacak Köpek Yağmurluğu şık ve ergonomik tasarımlı bir köpek giysisidir. Bu sayede kış 
döneminde can dostlarımızın üzerinde en çok göreceğimiz giysileri olacaktır. Su ve rüzgâr geçirmeme 
özelliğinin yanında 6 farklı beden aralığında üretilmektedir. Böylece her cins ve boyuttaki köpek için 
uygun beden seçeneği bulunmaktadır.  Aynı zamanda Volide, Nova, Sirius, Vega, Nebula, Laika modelleri 
ile 6 farklı renk seçeneğine de sahiptir. Sirius ve Vega hariç tüm modellerin içi yumuşacık polarlıdır. Sırt 
bölgesindeki göğüs tasması açıklığı sayesinde de Lindodogs’un diğer aksesuarları ile kullanıma uygun-
dur. Kaliteli kumaşı ile  30 derecede yıkanabilme özelliğine sahip, uzun yıllar kullanılabilen  bir giysidir.

QUATTRO
S E R İ S İ

YENİ KOLEKSİYON
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Void
Ürün Kodu : QVOD01

Sirius
Ürün Kodu : QSRS01

Nova
Ürün Kodu : QNVA01

Laika
Ürün Kodu : QLKA01

Vega
Ürün Kodu : QVGA01

Nebula
Ürün Kodu : QNBL01

BEDEN TABLOSU
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QUATTRO
SIRIUS
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S E R İ S İ

LUXURY PLUS MONT
COFFEE

Can dostlarımızı hayatımıza dahil 
etmek, onlarla yaşamı paylaşmak 
aynı zamanda onların tüm sorum-
luluklarını üstlenmeyi gerektirmek-
tedir. Bu sorumlulukların en önem-
lisi onların sizin yanınızda sağlıklı ve 
mutlu bir şekilde yaşamasını 
sağlamaktır. Özellikle yaklaşan kış 
mevsimi nedeniyle çoğunlukla ev 
ortamına alışan sevimli dost-
larımızın da hava şartlarına karşı 
korunması önemlidir. Tıpkı bizler 
gibi köpeklerin de dış ortamda 
yağmurdan ve rüzgardan etkilen-
memesi için mont giymesi gerek-
mektedir. Özellikle soğuk havalar-
da Lindodogs’un harika tasarlan-
mış montları  ile can dostlarımızın 
günlük gezintilerini aksatmadan 
yapmanız mümkündür. 
Lindodogs Luxury Plus Su Geçirmez Köpek Montu kalitesi ve şık tasarımı sayesinde köpeğiniz ile kış 
aylarında özgürlüğünüzden ödün vermeden gezmenin tadını çıkarabilirsiniz. Bu şık mont sayesinde 
köpeğiniz hareketleri kısıtlanmadan, neşe ile gezip oynayabilme imkanı bulacaktır. Rahat giydirilip 
çıkartılması ile Luxury Plus köpek montunun konforlu yapısını siz de hissedeceksiniz. Köpek modasının 
öncüsü olan Lindodogs’un en trend kış giysilerinden biri olan Luxury Plus köpek montu ile kış mevsimi 
artık sizler için sıkıcı olmaktan çıkacaktır. 

LUXURY
PLUS

YENİ KOLEKSİYON
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Black
Ürün Kodu : LXRPLS21

Dark Blue
Ürün Kodu : LXRPLS01

Coffee
Ürün Kodu : LXRPLS11
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LUXURY PLUS MONT
BLACK
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Her köpeğin yağmurlu havada 
rahatlıkla gezintiye çıkabileceği 
bir yağmurluğunun olması lüks 
değil bir gerekliliktir. Çünkü 
yağmurlu havada gezmek ve 
oynamak insanlar gibi köpekler 
için de mutluluk kaynağıdır. 
Yağmurluklar bu mutluluktan 
köpeklerin ve sahiplerinin 
mahrum kalmaması için tasarla-
nan çok işlevli bir köpek 
kıyafetidir.  Konforlu bir gezi için 
kaliteli ve su geçirmez kumaştan 
üretilen bir yağmurluk tercih 
edilmesi uygundur. Yağmurluklar 
koruyucu özellikleri sayesinde 
yağmurdan ıslanan can dost-

S E R İ S İ

WATERPROOF YAĞMURLUK
QUANTUM

WATER
PROOF

arımızın üşütüp hastalanmasını engelleyen etkili bir çözümdür. Ayrıca şık bir yağmurluk giyerek yağmurda 
gezinen köpeğin sevimliliği gören herkes için neşe kaynağıdır. 

Lindodogs Waterproof Yağmurluk köpeğiniz için özel olarak tasarlanan üstün kalitede bir köpek giysisidir.  
Ayrıca rüzgâr ve su geçirmez özelliğe sahip kumaşı ile can dostunuzla yapacağınız gezintilerde size 
olağanüstü bir konfor sağlar. Köpeğinizin gönlünce gezip oynaması için fırsat yaratır. Bunun yanında sırt 
bölgesindeki özel tasarlanan  göğüs tasması açıklığı ile de pratik kullanım imkânı sunar. Yüksek dijital baskı 
teknolojisi ile üretilen kumaşı da şık ve havalı köpeklerin tercihidir.  Küçük orta ve büyük ırk olmak üzere 9 
ayrı bedende üretilmiştir.  Lindodogs Waterproof Yağmurluk kolay yıkanan ve uzun yıllar kullanacağınız 
kalite ve dayanıklılığa sahiptir. Polar iç dokusu ile can dostunuzu yağmurdan koruduğu gibi sıcak da tutarak 
hastalanmasını önleyecektir. 
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BEDEN TABLOSU

Aqua Black
Ürün Kodu : BGLMNS2Q0

Blue Star
Ürün Kodu : LDBSTR01

Cosmo Plus
Ürün Kodu : BGLCSMP01

Ghost
Ürün Kodu : GHY00

Aqua
Ürün Kodu : BGLMNS2534Q0

Joy
Ürün Kodu : LDJOY01

Quantum
Ürün Kodu : LDQTM01



WATERPROOF YAĞMURLUK
AQUA BLACK
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Sevimli köpeğinin enerjisi ve 
neşesini paylaşmak isteyen köpek 
sahipleri onlarla bir örnek giyinmeyi 
severler. Özellikle son dönemin 
trendlerinden olan ve köpek sahip-
lerinin köpekleriyle aynı giysiyi 
giymesi günden güne yaygınlaş-
maktadır. Sonbahar ve kış dönemi-
nin soğuk ve yağmurlu günlerinde 
pek çok hayvan sahibi günlük 
gezinti yapmak için tereddüt 
yaşamaktadır.  Ancak köpek 
yağmurlukları bu konuda can dost-
larımızın imdadına yetişerek 
yağmurlu havaları eğlenceye 
dönüştürmektedir. Lindo People 
işte bu ruh halinin ve sevimli dostlarımızın pozitif enerjisinin bizlere bulaşması ile ortaya çıkmıştır. 

Lindo People Su Geçirmez Polarlı Yağmurluk siyah üzerinde neon baskıları ile renkli ve eğlenceli bir tarzı 
yansıtmaktadır. Bu nedenle yalnız köpek sahiplerinin değil spor giyinmeyi seven herkesin tercihlerinde üst 
sıradadır. Havalı ve şık bir şehirli tarzıyla hem köpeklerin hem de sahiplerinin şıklığını tamamlamaktadır. 
Kaliteli kumaşı ve ergonomik tasarımı ile hareket özgürlüğü ve konfor sağlamaktadır. Polarlı iç dokusu 
sayesinde de sonbahar ve kış mevsimsinden etkilenmeden sıcacık bir gezinti deneyimi yaşatmaktadır. Can 
dostu ile takım ruhunu yaşamak isteyenlerin tercihi olan gençlerin favori giysisidir.

P EO P L E
YENİ KOLEKSİYON

S E R İ S İ

PEOPLE WATERPROOF
JOY

WATER
PROOF
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Quantum
Ürün Kodu : LPQNT01

Aqua Black
Ürün Kodu : LPAB01

Joy
Ürün Kodu : LPJOY01



PEOPLE WATERPROOF
QUANTUM
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SOFT
SHELL

S E R İ S İ

Köpekler için tasarlanan fonksiyonel giysilerden biri de yağmurluklardır. Yağmurluklar köpekler-
in daha şık  ve havalı görünmesinin yanında sağlıkları açısından son derece önemlidir. Düzenli 
gezintilere alışkın olan köpekler bu sayede yağmurda da gezip oynayabilmektedir. Ayrıca hasta 
olma riskine rağmen yağmurlu havada gezinti yapmak insanlar gibi köpekleri de mutlu etmek-
tedir. Bu nedenle kaliteli ve şık bir yağmurluk her köpeğin gardırobunda bulunması gereken 
giysisidir. 

Lindodogs Softshell Yağmurluk rüzgâr ve su geçirmeyen özelliğiyle can dostlarımızın sağlığı ve 
konforu için tasarlanmıştır. Köpeğinizle yapacağınız eğlenceli ve güvenli geziler için mükemmel 
özelliktedir.  Ayrıca kaliteli ve şık görünümü ile yağmurlu havada bile şıklığından ödün vermeyen 
köpeklerin tercihidir. Kumaş yapısına uygulanan özel baskı tekniği ile kaliteli şık bir görünüme 
sahiptir. Mikro polar iç yapısı ile de can dostunuzun ıslanmasını engellediği gibi soğuktan 
korunmasını da sağlamaktadır. Ayrıca karanlıkta fark edilmeyi sağlayan reflektör şeritler gezintil-
erinizin daha güvenli gerçekleşmesi için düşünülmüştür.  Kaliteli malzemeleri sayesinde rahat-
lıkla yıkanabilir ve uzun yıllar kullanılabilecek dayanıklılıktadır. Lindodogs Softshell Yağmurluklar 
5 farklı renk ve desende üretilmiştir. Aynı zamanda tüm ırkların rahatlıkla giyebileceği yine 8 
farklı bedeni bulunmaktadır. Bu nedenle sevimli köpeğinize uygun bir Softshell Yağmurluk 
mutlaka bulabilirsiniz. 

SOFTSHELL YAĞMURLUK
ARMY GREEN
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Army Green
Ürün Kodu : SSAG01

Black Skull
Ürün Kodu : SSBS01

Magnetic
Ürün Kodu : SSMG01

Magnetic Navy
Ürün Kodu : SSNM01

Red Stripe
Ürün Kodu : SSRS01
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Ürün Kodu : SFTNTQFS2Q1

Neon YeşilNeon Turuncu
Ürün Kodu : SFTNYQDS2Q1

Kamuflaj
Ürün Kodu : BGLMNS250
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BEDEN TABLOSU



SOFTSHELL YAĞMURLUK
BLACK SKULL
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Lindo ailesi sevimli dostlarımızın 
olduğu kadar sahiplerinin de 
şıklığını ve konforunu düşünmekte-
dir. Özellikle doğal yaşamı seven ve 
can dostlarımızla içi içe yaşamayı 
tercih edenler için üretilen model-
ler yoğun ilgi görmektedir. Bu ned-
enle son dönemde dış mekanlarda 
sahibi ile bir örnek giyinen köpeğe 
daha sık rastlamaktayız. Ayrıca 
köpeği ile özdeşleşen veya onu 
ailesinden biri olarak kabul eden 
kişilerin sayısı günden güne 
artmaktadır. Lindo People köpek ve 
insanın candan ilişkisinin en şık ve 
kaliteli bir şekilde dışa vurumudur. 
Dostlarımız için tercih edilen Lindodogs ürünlerinin insan için tasarlanmış modelleri ile sahiplerine de 
hizmet üretmektedir. 

Lindo People can dostlarımızın giymeyi en çok sevdiği giysilerinden olan Softshell modelini sahipleri için de 
üretmiştir. Sevgili köpeği ile bir örnek giyinmek isteyen sahiplerinin severek giyeceği bu model son döne-
min favori ürünüdür diyebiliriz. Yağmurlu havada yapılan gezilerde şık ve havalı bir takım olarak görün-
menin ayrıcalığını yaşamak isteyenlerin tercihidir. Ayrıca kalitesi ve şık tasarımı sayesinde köpek sahibi 
olmayan bireyler tarafından da yoğun ilgi görmektedir.  Özellikle spor giyinmeyi sevenlerin en sevdiği 
yağmurluğudur diyebiliriz. 

P EO P L E
YENİ KOLEKSİYON

S E R İ S İ

PEOPLE SOFTSHELL
ARMY GREEN

SOFT
SHELL
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Army Green
Ürün Kodu : LPARG01

Black Skull
Ürün Kodu : LPBLS01



PEOPLE SOFTSHELL
BLACK SKULL
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S E R İ S İ

Lindodogs College Sweatshirt özel tasarımı ve 
kaliteli malzemesi ile havalı çocukların tercihid-
ir. Orta, küçük ve büyük ırkların kullanımı için 
tasarlanan kaliteli ve şık köpek kıyafetlerdir.  Sırt 
kısmında göğüs tasması kullanımı için özel bir 
açıklık bulunmaktadır. Bu sayede göğüs 
tasmasının rahatlıkla çıkarılıp takılması 
mümkün olmaktadır. Yine sırt kısmında özgün 
bir şekilde tasarlanmış nakışı bulunmaktadır. 
Bu sayede köpek modasına ayrı bir soluk 
getirmektedir. Kaliteli ve orijinal aksesuarları 
kararmayan ve oksitlenmeyen özelliktedir. 
Yıkama ve uzun süreli kullanımdan kaynakla-
nan yıpranmalara dayanıklıdır. Köpeğin 
hareketleri kaliteli kumaşı ve rahat tasarımı 
sayesinde kısıtlanmaz. Özgürce koşup oynayar-
ak hem size hem de çevreye neşe saçar. Sevimli 
dostlarımız Lindodogs ailesinin kıyafetlerinin 
rahatlığına alıştıkları zaman onlara farklı bir giysi 
giydirmeniz mümkün olmaz. 

COLLEGE SWEATSHIRT
BOSTON
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All-Star
Ürün Kodu : GHNQTUM630

Boston
Ürün Kodu : GHNQTUM640

Brooklyn
Ürün Kodu : CRS00

California
Ürün Kodu : GHNQCLFN00
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COLLEGE SWEATSHIRT
ALL-STAR
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S E R İ S İ

Kent hayatının gelişimi nedeniyle insanların doğal yaşam özlemi de artmaktadır. Bu nedenle 
pek çok kişi doğaya ve doğal olana yakın olabilmek için hayvan sahiplenmektedir. İnsanlara 
yakınlığı ve sadık yapısı ile de köpekler en çok sahiplenen hayvanların başında gelmektedir. 
Köpek ve insan arasındaki samimi ilişki bir müddet sonra insanların köpeklerle kendilerini 
özdeşleştirmesine neden olmaktadır. Bu durum yalnızca yaşam tarzına değil giyim kuşamına 
da yansımaktadır. Günlük gezintileri sırasında pek çok insan köpekleri ile aynı giysileri giymekte-
dir. Hatta bu uyum günden güne artış göstermektedir. Lindodogs, College serisini köpek sahip-
leri için de tasarlayarak ailece şıklık konusunda iddiasını ortaya koymuştur.

LINDO People Unisex Sweatshirt, Lindodogs College Brooklyn Sweatshirt’ün köpek sahipleri için 
düzenlenen modelidir. Şıklık konusunda köpeklerinden geri kalmak istemeyenlerin favori giysi-
sidir. Köpeğinizle yaptığınız gezilerde giyebilecekleri havalı bir sweatshittür.  Sweatshirt ile sizler 
de tıpkı can dostlarınız gibi kaliteyi ve konforu aynı anda yaşayabilirsiniz. Esnek dokusu 
sayesinde günlük kullanım için son derece uygun bir sweatshirttür. Bu nedenle köpek sahibi 
olmayanların da oldukça rağbet gösterdiği bir üründür. 

PEOPLE COLLEGE
CALIFORNIA
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P E O P L E

COLLEGE



All-Star
Ürün Kodu : LDPA01

Boston
Ürün Kodu : LDPB01

Brooklyn
Ürün Kodu : LDPBR01

California
Ürün Kodu : LDPC01
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COLLEGE SWEATSHIRT
BOSTON

30



Kaliteli bir Sweatshirt can dostunuzun hem daha sevimli görünmesini hem de olumsuz hava şart-
larından etkilenmesinin önüne geçer. Sweatshirtler özellikle çok sıcak ve çok soğuk havalarda 
köpeklerin sağlığı için en çok kullanılan kıyafetlerdir.  Ayrıca yaşam alanlarınızın temizliği 
açısından da ideal kıyafetlerdir. Dökülen köpek tüylerinin etrafa saçılmasını engelleyerek daha 
temiz bir ortam yaratırlar. Bu nedenle satın alırken özenle seçilmesi gerekir. Kaliteli ve dayanıklı bir 
sweatshirtü yıllarca sorunsuz kullanmanız mümkündür. İyi bir sweatshirtün defalarca yıkamaya 
rağmen renkleri ve aksesuarları deforme olmayacaktır.  Ayrıca doğal malzemeden oluşu da 
köpeğinizin cildini ve tüylerini korumak açısından önemlidir.  Unique Sweatshirtü canlı renkleri, 
kalitesi ve pratikliğiyle geniş bir kitle tercih etmektedir.  Orta ve küçük ırkların kullanımına uygun 
olan Unique Sweatshirtler kolay bir şekilde giyme ve çıkarma özelliğine sahiptir. 

Lindodogs Unique Sweatshirt özellikle rahat kesimi ile köpeğinizin evde ve dışarıda özgürce 
koşup oynamasını sağlar. Bu nedenle köpek sahiplerinin en çok tercih ettiği köpek kıyafetlerinin 
arasındadır. Köpeğinizin üzerinden hiç çıkarmak istemeyeceği rahatlıktadır ve kaliteli aksesuarları 
ile son derece havalı kıyafetlerdir. Sırt bölgesindeki özel olarak tasarlanmış göğüs tasması açıklığı 
kullanım kolaylığı sağlaması açısından dikkat çekmektedir.  Yine sırt bölgesinde bulunan havalı 
nakış işlemesi ile Lindodogs Unique Sweatshirt şehirli ve havalı köpeklerin tercihidir. Kararmaz ve 
oksitlenmez aksesuarları yıkamaya uygundur.  Kaliteli malzemeleri ile uzun yıllar kullanacağınız 
bir kıyafettir. 

UNIQUE
S E R İ S İ

UNIQUE SWEATSHIRT
NORTH DEER KIRMIZI
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Army General
Ürün Kodu : GHNQARMYG00

Jurassic
Ürün Kodu : GNHQTUM65

Mountains Blue
Ürün Kodu : GHNQMTNS00

North Deer Antrasit
Ürün Kodu : GNHQTUM400

North Deer Kırmızı
Ürün Kodu : GHNQLNCND00

Mountains Pink
Ürün Kodu : GHNQMOP01
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KANGAROO
POCKET

YENİ KOLEKSİYON

S E R İ S İ

bir eşyanın kaliteli ve dayanıklı olması gerekir. Bu nedenle iyi bir sweatshirtün sık yıkanmaya ve 
uzun süreli kullanıma karşı dayanıklı kumaş kalitesinde olmalıdır.  

Sweatshirtler sevimlilikleri ve kullanım  kolaylıkları ile en çok tercih edilen köpek giysilerinin 
başında gelmektedir. Lindodogs sweatshirtlerin sırt bölgesinde özel tasarlanan göğüs tasması 
açıklığı mevcuttur. Ayrıca canlı renkleri ile sevimli köpeğinizin havalı gezintileri için ideal bir 
üründür. Giyindirilip çıkarması oldukça pratik olan Kangaroo Pocket Sweatshirt sevimli dost-
larınızın özgürce koşup oynaması için de uygundur. Doğal ve esnek kumaşı köpeğin hareketler-
ini kısıtlamayan özelliktedir. Küçük, orta ve büyük ırk olmak üzere toplam 9 farklı ölçüde üretilm-
iştir. Köpeğinizin ırkı ve boyutu ne olursa olsun mutlaka ona uygun bir Kangaroo pocket Sweat-
shirt bulmanız mümkündür.

KANGAROO POCKET SWEATSHIRT
INDIAN

Sweatshirtler sevimli dostlarımız için 
üretilen ve en yaygın kullanımı olan 
kıyafetlerin başında gelir. Bunun nedeni 
hem yaz hem de kış mevsiminde kullanı-
ma uygun olmasıdır. Ayrıca köpeğe şirin 
ve sevimli bir görünüm kazandırmaları 
nedeniyle de tercih edilir. Bu nedenle 
köpeğinize Sweatshirt alırken son derece 
özenli davranmanız gerekir. Öncelikle 
sweatshirtün üretildiği malzemenin 
köpeğinizin cildine ve tüylerine zarar 
vermeyen türden olmasına dikkat 
edilmelidir.  Bunu için ağırlıklı olarak 
doğal malzemeden üretilmesi önemlidir.  
İnsanlarda olduğu gibi köpek kıyafetler-
inde de rahat ve sağlıklı malzeme 
oluşundan dolayı pamuk tercih edilmek-
tedir.  İkinci olarak her mevsim giydirilen 
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Freedom
Ürün Kodu : FRD00

Indian
Ürün Kodu : INDS00

Mint Green
Ürün Kodu : MGS00

Sydney
Ürün Kodu : SDN00

BEDEN TABLOSU
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KANGAROO POCKET SWEATSHIRT
MINT GREEN & FREEDOM
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Polar kumaş insan kıyafetleri için de 
kış şartlarından korunmak için en 
çok tercih edilen malzemelerin 
başında gelmektedir. Kış sporları ve 
doğa sporları için üretilen giysilerin 
pek çoğu polardan üretilmektedir. 
Bu nedenle köpek sahipleri 
köpekleri için kış döneminde polar 
giysi arayışındadır. Polarlar can 
dostlarımız için de soğuk kış şart-
larında karşı son derece avantajlıdır. 
Öncelikle köpeğinizin bedenini 
sıcacık sararak soğuktan korun-
masını sağlarlar. İkinci olarak da 
hafif dokuları sayesinde can dost-
larınızın rahatlıkla koşup oynaması 

YENİ KOLEKSİYON

S E R İ S İ

POLAR FLEECE
NAVY BLUE

POLAR
FLEECE

36

için uygun yapıdadır. Bu nedenle köpeğinizin ırkı ve boyutu ne olursa olsun kış gezilerini konforlu ve sağlıklı 
geçirebilmesi için sıcacık bir polara ihtiyaç duyacaktır.

Köpeklerin favori markası Lindodogs can dostlarımızın kış aylarını konforlu geçirmeleri için polar 
kıyafetlerde de iddialıdır. Bu nedenle Lindodogs marka polarlar çok fazla köpek sahibinin ve köpeğin favori-
sidir. Sevgili köpeğinizin kış aylarında günlük gezintilerini rahatça yapabilmesi ve soğuktan korunması için 
çok farklı alternatifler bulabilirsiniz. Ancak bir poların sıcaklığı ve hafifliği bulabileceğiniz en etkili çözümdür. 
Kendi giysilerimizden de biliyoruz ki polarlar kış aylarında üzerimizden hiç çıkarmadığımız kıyafetlerdir. 
Lindodogs aynı konforu can dostlarımız için de tasarlayarak onların da kış mevsimin olumsuz hava koşulları-
na korunmasını sağlamaktadır. 
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Ashen Grey
Ürün Kodu : AGFP01

Navy Blue
Ürün Kodu : NBFP01



Yaz mevsiminin özgür ruhu can dostlarımızın günün büyük bir bölümünü dışarda geçirmesine neden 
olur. Ancak güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak bizler gibi onları da rahatsız edebilir. Bu nedenle 
onların da korunmak için giydirilmeleri gerekir. Bu nedenle yaz dönemi köpek kıyafetlerinin en çok 
tercih edildiği dönemdir. Köpekler için yaz kıyafetlerinin başında da Tshirt Bodyler gelir. İşlevsel 
oluşlarının yanında sevimli dostlarımıza yakışmaları ile en favori köpek giysileridir. Bu nedenle tshirt 
body seçiminde oldukça özenli olmak gerekmektedir. Kumaş kalitesi ve ergonomik oluşu köpeğin 
sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu nedenle Lindodgs Tshirt Bodyler hem köpeklerin hem de 
sahiplerinin en favori giysileridir. Lindodogs Flex Body can dostunuzun konforu ve şıklığı için özel olarak 
tasarlanmıştır. Tasarımı ve rengi sayesinde köpeğinizin üzerinden hiç çıkarmak istemeyeceği giysisi 
olacaktır. Eğer siz de köpeğiniz için tshirt body arayışındaysanız mutlaka sitemizi incelemelisiniz. Kalit-
eden ve estetikten ödün vermeyen Lindodogs’un en havalı tshirtu olan Flex Body sizin de vazgeçilmez-
iniz olacaktır. 

F L E X
BODY

YENİ KOLEKSİYON

S E R İ S İ

FLEX BODY
ALWAYS STAY FREE
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Always Stay Free
Ürün Kodu : ASF01

Cotton Candy
Ürün Kodu : COC01

Honey Pie
Ürün Kodu : HOP01

Make Today Amazing
Ürün Kodu : MTA01

My Raisin Cake
Ürün Kodu : MRC01

On The Clouds
Ürün Kodu : OTC01

BEDEN TABLOSU
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FLEX BODY
COTTON CANDY
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GÖMLEK
YENİ KOLEKSİYON

S E R İ S İ

Köpek kıyafetleri içinde çok çeşitli ve her biri birbirinden sevimli kıyafet bulmanız mümkündür. 
Ancak bir köpek gömleğinin sevimliğini hiçbir kıyafette bulamazsınız. Bu nedenle insanlarda 
oluğu gibi köpekler için de gömlekler en çok tercih edilen giysilerdir. Hem iç hem de dış mekan 
giysisi olan gömleklerin en önemli özelliği kullanışlı oluşlarıdır. Kış aylarında iç mekânda yaz 
aylarında ise hem iç hem de dış mekânda kullanabilen özelliktedir. Genel olarak pamuklu 
kumaştan üretildikleri için yaz döneminde dış mekânda köpekleri güneşin zararlı ışınlarından 
korumaktadır. İç mekânda ise sevimli dostlarımızın dökülen tüylerinin saçılmasını önlemektedir. 
Bunun yanında bahar aylarının ılık havalarında da oldukça tercih edilmektedir. 

Oldukça çeşitli renk ve modele sahip olan köpek gömleklerinde genel olarak canlı renkler 
kullanılmaktadır.  Bu da can dostlarımızın neşeli ve sevimli hallerini daha çok ortaya çıkarmak-
tadır. Lindodogs köpek kıyafetlerindeki iddiasını gömlekleri ile de korumaktadır. %100 pamuklu 
kumaştan üretilen Lindodogs gömlekler hem canlı renkleri hem de ergonomik yapısı ile köpek 
sahiplerinin favorileridir. En çok tercih edilme nedenlerinden bir de kolay giydirilip çıkarılabilen 
pratik tasarımlarıdır.  Bu şekilde kullanım kolaylığı ile hem köpeklere hem de sahiplerine konfor 

GÖMLEK
HAVANA
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Havana
Ürün Kodu : HG101  

Urban
Ürün Kodu : UG101 

Spring
Ürün Kodu : SG101  

Flamingo
Ürün Kodu : FG101

BEDEN TABLOSU
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GÖMLEK
URBAN

43

GÖMLEK
URBAN



Şehir hayatına alışan köpekler zamanla insanlara benzeyen ihtiyaçlar geliştirmektedir. Bu ihtiyaçların en 
belirgin olanı gittikçe yaygınlaşan köpek kıyafetleridir. Ev ortamının rahatlığına alışan köpek dostlarımız 
dış mekanlarda soğuk ve sıcaktan bizler gibi etkilenerek hasta olmaktadır. Bu durumun önüne geçmek 
için hava durumuna uygun kıyafetler giydirilmesi gerekmektedir. Bu kıyafetlerin de en işlevsel olanı 
tshirtlerdir. Tshirtler yaz ve kış döneminin farklı hava koşullarına uygun olarak kullanım özelliği ile tercih 
edilir. Aynı zamanda köpekleri sevimli birer afacana dönüştüren tshirtlerin şık ve estettik olması da önem-
lidir. Lindodogs köpek tishirtleri kalite ve estetik tasarımları ile köpek sahiplerinin en çok tercih ettiği 
kıyafetlerdir. 

Lindodogs Tshirtler köpek dostlarımızın neşesini ve sevimliliğini yansıtan şık tasarımı ile oldukça tercih 
edilmektedir. Özellikle yaz mevsiminde sevimli dostlarımıza çok yakışan bir tarza sahiptir. Havalı çocuk-
ların kıyafeti olan Lindodogs Tshirtler aynı zamanda ergonomik tasarımı ile de tercih edilmektedir.

TSHIRT
AMAZON

S E R İ S İ
TSHIRT
R E GU L AR
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Amazon
Ürün Kodu : AMZMNS2Q0

Art
Ürün Kodu : ARTQ0

Banana
Ürün Kodu : BNNQ00

Blue Flowers
Ürün Kodu : BFTS00

Double Red
Ürün Kodu : DBRED00

Flash
Ürün Kodu : FLHQ10

BEDEN TABLOSU
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Funny Skull
Ürün Kodu : FS400

Malibu
Ürün Kodu : MLBLDS2Q8

Ocean
Ürün Kodu : OCETQ00

BEDEN TABLOSU



Boyun tasmaları can dostlarımızın güvenliğini sağlarken sahiplerinin de hayatını kolaylaştıran önemli 
aksesuarlardır.  Bu nedenle özenle seçilmeli ve kaliteli olmasına dikkat edilmelidir. Her şeyden önce boyası 
ve üretildiği malzeme köpeğin cildine zarar vermeyen anti alerjik malzemeden olmalıdır. Bunun yanında 
köpeğin ırkına ve boyutuna uygun olması   gibi dikkat edilmesi gereken detaylar vardır. Bu nedenle tasma 
seçimi özenle üzerinde durulması gereken bir işlemdir.

Boyun tasmaları köpeklerin boynunda devamlı kalmaya uygun olduğundan ve kullanımı kolay 
olduğundan en çok tercih edilen tasma çeşitleridir. Ayrıca yavru köpeklerin tasmaya alıştırılması işleminde 
de boyun tasmaları kullanılmaktadır.  Köpekler için de sevimli aksesuarlardır. Bu nedenle seçim yapılırken 
köpeğin fiziksel özellikleri ile uyumlun olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin küçük ırk için seçilen kalın bir 
tasma hem köpeği rahatsız edecek hem de kötü bir görüntü oluşturacaktır. Bunun yanında büyük ırk bir 
köpeğe küçük bir tasma almak da doğru olmayacaktır. Hem sizin kontrol etmeniz zorlaşacak hem de ince 
tasma köpeğin boynunu acıtacaktır. Lindodogs boyun tasmaları küçük, orta ve büyük ırkların kullanabi-
leceği çok geniş yelpazede tasarlanmıştır. Köpeğinizin ırkı ve boyutu ne olursa olsun kendisine yakışan bir 
Lindodogs boyun tasması mutlaka vardır. Lindodogs tasmalar sağlam yapısı ve havalı renkleri ile köpekler-
inizin hem güvenliğini hem de şıklığını destekleyen özel tasarımlardır. Ayrıca kullanımı rahat ve pratiktir.

BOYUN
TASMASI

S E R İ S İ

GEZDİRME TASMASI
IBIZA

BOYUN TASMASI
IBIZA
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Apollo
Ürün Kodu : APLL13

Bad Mouse
Ürün Kodu : BMQ1

Blue Dream
Ürün Kodu : BREX1

Brazil
Ürün Kodu : BRZQX

Breeze
Ürün Kodu : BREX1

Bubble
Ürün Kodu : BUB01

Enjoy
Ürün Kodu : ENJQ7

Gingerman
Ürün Kodu : GIN01

Ibiza
Ürün Kodu : IBZ01

Monster
Ürün Kodu : MNS20

Pink Dream
Ürün Kodu : PDQ10

Redline
Ürün Kodu : RLNQ1

Reindeer
Ürün Kodu : RD01

Royal
Ürün Kodu : RYQ10

Touch
Ürün Kodu : TOQ1
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TASMASI
GEZDİRME

S E R İ S İ

GEZDİRME TASMASI
BRAZIL

H-TİPİ GÖĞÜS TASMASI
BRAZIL

Sevimli dostlarımızla yapacağımız 
gezilerin eğlenceye dönüşmesi ve 
huzurlu bir şekilde gerçekleşmesi 
onun sağlığı açısından çok önem-
lidir. Bu nedenle can dostunuzun 
özgürce gezmesi ve enerjisini 
atması gezilerin asıl hedefidir. 
Ancak yaşanması mümkün olan 
kazaların önlenmesi adına 
köpeğin güvenliğini sağlamak da 
önemlidir. Bu nedenle sağlam ve 
kaliteli bir gezdirme tasması 
eğlenceli gezilerin vazgeçilmez 
aksesuarıdır. Köpeğin hareketler-
ini kısıtlamadan ancak kontrolden 
çıkmasına da müsaade etmeden 
koşup oynayabilmesi için gerek-
lidir. Lindodogs gezdirme tasma-
ları köpeğinizle birlikte 
yapacağınız sorunsuz ve mutlu 
geziler için özel olarak tasarlan-
mıştır. Tasmaların kilitli kanca 
özelliği sizlere ve can dostlarınıza 

can dostlarınıza güvenli bir gezi deneyimi sağlamaktadır. Köpeğinizle geçirdiğiniz en kaliteli ve 
eğlenceli, zamanlar birlikte geziye çıktığınız zamanlardır. Onun doğal ortamda neşe içinde gezip 
oynaması sizin için de mutluluk kaynağıdır. Bu nedenle onun hareketlerini kısıtlamak isteyeceğiniz en 
son şey olacaktır. Fakat sevimli dostlarımızın dışarıdaki tehlikelere karşı bizler gibi kontrollü olmasını 
beklemek mümkün değildir. Bir yandan onların özgürce dolaşmasını sağlamak diğer yandan onları 
güvende tutmak isteriz. Bu konuda bizlerin en büyük yardımcısı ise kaliteli malzemeden yapılmış bir 
gezdirme tasmasıdır.  Bu nedenle satın alırken son derece özenli davranılması gerekmektedir. Ancak 
bu şekilde can dostunuzu gönül rahatlığı ile gezintiye çıkarmanız mümkündür.
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Apollo
Ürün Kodu : GAPLL13

Bad Mouse
Ürün Kodu : GBMQ1

Blue Dream
Ürün Kodu : GBDQ1

Brazil
Ürün Kodu : GBRZQX

Breeze
Ürün Kodu : GBREX1

Bubble
Ürün Kodu : GBUB01

Enjoy
Ürün Kodu : GENJQ7

Gingerman
Ürün Kodu : GGM01

Ibiza
Ürün Kodu : GIBZ01

Monster
Ürün Kodu : GMNS20

Pink Dream
Ürün Kodu : GPDQ10

Redline
Ürün Kodu : GRLNQ1

Reindeer
Ürün Kodu : GRD01

Royal
Ürün Kodu : GRYQ10

Touch
Ürün Kodu : GTOQ1
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S E R İ S İ

Göğüs tasması can dostlarımızın güvenliği için en gerekli aksesuardır. Bu nedenle tasmasız bir gezinti 
düşünmek mümkün değildir. Bu derece önemli olan bir aksesuarın seçimi de son derece özenli 
olmalıdır. Göğüs tasmaları tüm dostlarımızın yürüyüş sırasında kontrolünü kolaylaştırmaktadır ve bu 
nedenle ağırlıklı olarak göğüs tasması tercih edilmektedir. Ayrıca küçük ırk köpeklerin boyunlarının 
daha hassas oluşu göğüs tasması kullanmayı neredeyse zorunlu hale getirmektedir. Göğüs tasmasının 
boyun tasmasına göre kullanımı daha zahmetli olmasına rağmen daha güvenlidir.

Köpeğinizin sizlerle birlikte sağlıklı ve mutlu yaşaması için gezinti ve oyun gibi aktivitelere ihtiyacı vardır. 
Ancak ev ortamına alışan köpekler dışarıda yaşayan köpeklere göre daha savunmasızdır. Bu nedenle 
yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için sevimli köpeğinizi etkili bir şekilde kontrol etmeniz gerek-
mektedir. Lindodogs göğüs tasmaları bu konuda köpek sahiplerinin en güvenilir yardımcısıdır. Ayrıca 
kaliteli malzeme ve canlı renkleri ile köpeğinizin güvenliğini sağlarken neşesini de yansıtmaktadır.  

H-TİPİ GÖĞÜS TASMASI
BLUE DREAM

GEZDİRME TASMASI
BLUE DREAM

H TİPİ GÖĞÜS TASMASI
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Apollo
Ürün Kodu : HATPLL13

Bad Mouse
Ürün Kodu : HTBMQ1

Blue Dream
Ürün Kodu : HTBDQ1

Brazil
Ürün Kodu : HTBRZQX

Breeze
Ürün Kodu : HTGBREX1

Bubble
Ürün Kodu : HTBUB01

Enjoy
Ürün Kodu : HTENJQ7

Gingerman
Ürün Kodu : HTGIN01

Ibiza
Ürün Kodu : HTIBZ01

Monster
Ürün Kodu : HTMNS20

Pink Dream
Ürün Kodu : HTPDQ10

Redline
Ürün Kodu : HTRLNQ1

Reindeer
Ürün Kodu : HTRD01

Royal
Ürün Kodu : HTRYQ10

Touch
Ürün Kodu : TOQ1
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