ZAINSPIRUJ SIĘ
Marka ZOLUX powstała na gruncie rodzinnej pasji i tradycji, które w połączeniu z potrzebą
innowacyjności i ogromną radością tworzenia zaowocowały szeroką gamą akcesoriów dla zwierząt
domowych wszystkich gatunków. Z miłości do zwierząt i troski o ich potrzeby zrodziły się wyjątkowe
produkty, które wyróżniają się nie tylko wysoką jakością i funkcjonalnością, ale również szlachetną
formą, niebanalnym designem i oryginalnym wzornictwem. Dzięki temu stanowią nie tylko
komfortowy azyl dla zwierzęcia, ale również efektowny element wystroju wnętrza.
.
Zaproś je do swojego domu… Zainspiruj się!
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MEMORY
WYGODA, KTÓREJ NIE DA SIĘ ZAPOMNIEĆ

Najwyższy komfort ubrany w stonowaną kolorystykę i prostą, klasyczną
formę.
Legowiska Memory, dostępne w 2 wersjach kolorystycznych, wykonane są
z 2 rodzajów tworzywa: pianki z pamięcią kształtu oraz pianki o wysokiej
gęstości. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, ciężar zwierzęcia rozkłada
się równomiernie na dużej powierzchni, a kręgosłup utrzymany jest
w prawidłowej pozycji, co zapewnia psu optymalny komfort i odciąża jego
stawy. Zdejmowany do prania pokrowiec, wykonany z odpornej i miękkiej
tkaniny przepuszczającej powietrze, gwarantuje właściwą termoregulację
i łatwość utrzymania.
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PUPPY
DZIECIŃSTWO W WYJĄTKOWYM STYLU

Pastelowy świat beztroskiej zabawy.
Gama Puppy powstała specjalnie z myślą o wyjątkowych potrzebach
szczeniąt: błogi sen i niekończąca się zabawa po brzegi wypełniają dzień
malucha! Legowiska w różnych rozmiarach i kształtach zapewnią psu
odpowiednią wygodę i ciepło, efektowne tipi stanowić będzie zaciszny
azyl chroniący przed nadmiarem bodźców, zaś miękki kosz pozwoli
uporządkować kolekcję zabawek.

IN & OUT
KOMFORT ZAWSZE I WSZĘDZIE

Klasyka w zupełnie nowej odsłonie.
Kolekcja legowisk In & Out to subtelne połączenie
starannie przemyślanej funkcjonalności, naturalnej
kolorystyki, minimalistycznego wzornictwa oraz najwyższej
wygody użytkowania. Szezlongi i poduchy wykonane
są z wodoodpornej tkaniny ze specjalną powłoką
hydrofobową, dzięki czemu mogą być używane zarówno
w domu, jak i na zewnątrz. Legowiska łatwo utrzymać
w czystości dzięki zdejmowanym pokrowcom.

VALENCIA
SZYK I PONADCZASOWA ELEGANCJA

Uniwersalny wypoczynek w jakości premium.
Legowiska Valencia powstały po to, by zapewnić zwierzęciu przytulne
miejsce odpoczynku i sprostać wymaganiom jego właściciela, który
poszukuje akcesoriów dla pupila w dyskretnej szacie graficznej - na tyle
uniwersalnych, by świetnie współgrać z niemal każdym wystrojem domu.
Szezlongi wzbogacone małymi poduszeczkami i materace z pikowaniem
we wzór chesterfield powstały z połączenia grubej tkaniny oraz niezwykle
miłego w dotyku, miękkiego futra. Dostępne są w kilku rozmiarach
do wyboru, a ich zdejmowane pokrowce można bez problemu prać
w pralce.
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MALAGA
MOCNY AKCENT W PSIM ZACISZU

Kontrastowy design w parze z najwyższą wygodą.
Bliźniacza do gamy Valencia kolekcja legowisk
Malaga dedykowana jest nie tylko czworonogom,
ale również właścicielom-miłośnikom odważnych
kolorów i przyciągających spojrzenia wzorów.
Identycznie jak w przypadku jej siostrzanej
alternatywy,
do
produkcji
szezlongów
i poduszek użyto 2 różnych materiałów: tkaniny
charakteryzującej się wysoką wytrzymałością oraz
otulającego miękkością pluszu. Głęboka czerń
w połączeniu z rozświetlającym, geometrycznym
wzorem, stanowi szykowny psi mebel idealny
do salonu, który chcemy wzbogacić nie tylko o psi azyl,
ale również o zwracający uwagę akcent kolorystyczny.
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KOT

LOUNA
PROSTOTA SKRYWAJĄCA RÓŻNE MOŻLIWOŚCI

Różne potrzeby, jeden produkt.
Legowiska dla kota Louna składają się z dwu części, które można scalić
za pomocą zamka błyskawicznego. Dzięki temu, w zależności od potrzeb,
Louna stanowić może klasyczne, niezadaszone posłanie, bądź zaciszny
„domek”. Specjalna konstrukcja pozwala na błyskawiczne złożenie,
które umożliwia łatwy transport i przechowywanie. Usztywniona, matowa
bryła posłania, kontrastująca z miękką, futerkową wkładką o delikatnym
połysku pasować będzie do każdego salonu czy sypialni.
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PALOMA
PRZEDE WSZYSTKIM MIĘKKOŚĆ

Pluszowe posłanie dla jeszcze milszych drzemek.
Paloma to kolekcja dla kocich poszukiwaczy prawdziwie puchatego zacisza.
W jej skład wchodzą 4 wzory: okrągłe posłanie z wyściółką, materac
z zadaszeniem, igloo oraz dwufunkcyjna kostka, która, w zależności
od preferencji zwierzaka, może być zamkniętym sześciennym domkiem
lub klasycznym kwadratowym legowiskiem z wyjmowaną, dodatkową
poduchą. Całość wykonana jest z jedwabistego futra syntetycznego
i dodatkowo zdobiona skórzanym paskiem. Ponownie, dla wygody
użytkowania, zastosowaliśmy obicie w formie 4w
zdejmowanego
pokrowcak
z
do prania w pralce.
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CHAMBORD
SZLACHETNOŚĆ W KAŻDYM CALU I DETALU

Wygoda i elegancja dla koneserów.
Chambord to wyjątkowa rodzina 4 legowisk wykonanych z weluru
w oscylującym między brązem a szarością kolorem taupe oraz
morskim turkusie. Wszystkie modele prezentują charakterystyczne
pikowanie
chesterfield,
które
w połączeniu
z dekoracyjnymi
detalami: wykończeniem ozdobną lamówką i metalową aplikacją
skrywającą logo gamy, nadaje tej kolekcji królewskiej elegancji,
która wspaniale skomponuje się z wytwornym, luksusowym
stylem
wnętrza.
Możliwość
wyboru
pomiędzy
okrągłym
legowiskiem z wyjmowaną poduchą, prostokątną pufą, domkiem
w kształcie sześcianu oraz niskim materacem gwarantuje, że nawet
najbardziej wymagający koci arystokrata odnajdzie dla siebie
idealny kąt.
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CITY CAT
ZABAWA W MIEJSKIM STYLU

Estetyczna przestrzeń dla spełniania codziennych potrzeb.
Stelaż drapaka City Cat stanowi słup z plecionego sizalu,
zaś obite miękką tkaniną platformy umożliwiają zwierzęciu
wspinaczkę i rozciąganie. Oszczędna forma i stonowana
kolorystyka to propozycja dla zwolenników tradycyjnych
rozwiązań.
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AKWARYSTYKA
&TERRARYSTYKA
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WIHA & JALAYA
WIĘCEJ NIŻ WODNY ŚWIAT

Kompaktowe akwarium w drewnianej oprawie.
Zestawy akwarystyczne Wiha oraz Jalaya posiadają stylową
drewnianą półkę w czterech wersjach kolorystycznych
do wyboru (beż bambusowy, biel ołowiana, orzech włoski
i szarość zebrano). Pozwala to na stworzenie idealnego duetu
z drewnianą podłogą czy meblami. Dotykowy przełącznik
mocowany do przezroczystej oprawy umożliwia zmianę
oświetlenia z białego dziennego na niebieskie nocne.
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AQUA CLEAR
NIEZWYKŁA LEKKOŚĆ

Szlachetna transparentna forma dla zwolenników minimalizmu.
Dyskretna szklana pokrywa akwariów z kolekcji Clear umożliwia
rozpraszanie się światła i zapobiega rozpryskiwaniu się wody.
Szczególną cechą tego rozwiązania jest niezwykła prostota i pełna
transparentność, która pozwoli na niczym niezakłóconą obserwację
powolnego tańca ryb. Akwarium stanowić może wolnostojącą
dekorację lub wyjątkowe wypełnienie półki w domowej bibliotece.
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LIFE
SEANS PODWODNEGO ŻYCIA

Maleńki ocean zatopiony w szkle.
12-litrowe, szklane akwaria serii Life powstały w procesie tradycyjnego
dmuchania szkła. Niebanalne, wykończone ręcznie malowanym,
efektownym pierścieniem w kolorze bieli lub szarości z efektem
matu, wzbogacą wnętrze w każdym stylu. Dostępne w 4 różnych kształtach,
pomieszczą nie tylko domową ławicę, ale również komplementarne
zestawy dekoracyjnych roślin PlantKit i żwirów z kolekcji Ashewa.
Zwieńczone podstawką i pokrywą z korka stanowić będą niezwykle
gustowny akcent w dowolnie wybranym pomieszczeniu domu.
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KARAPAS
KRÓLESTWO PANCERZA

Akwarium lub terrarium stworzone specjalnie z myślą o żółwiach wodnych
i lądowych.
Karapas to funkcjonalne i eleganckie lokum dla zwierzęcia, dostępne wraz
z dedykowanym mu meblem w dwu wersjach kolorystycznych. Symetrycznie
podzielona konstrukcja oferuje przestrzeń do umieszczenia roślin bądź
dekoracji, a także zamykane szafki do przechowywania niezbędnych
akcesoriów.
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PTAKI
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NEO JILI
PRZEDE WSZYSTKIM PRZESTRZEŃ

Powiew skandynawskiego designu z odrobiną nowoczesności.
Podwyższona konstrukcja oraz nogi z litego drewna bukowego
nadają klatce Neo Jili szlachetnego, naturalnego wyglądu.
W górnej części znajduje się duży otwór, nad którym umieścić
można zewnętrzną żerdź. Przestronne wnętrze pomieści
niezbędne wyposażenie ptasiego mieszkania. Inspirowany
współczesnymi trendami lekki design klatki sprawia, że dodaje
ona wnętrzu niesamowitego uroku.
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CHIC PATIO
PTASI ŚPIEW W DOMU I NA BALKONIE

Klasyczna biel i czerń w nowatorskiej odsłonie.
Klatka Chic Patio może stać się centrum ptasiego życia na wewnętrznym dziedzińcu
domu, tarasie lub w loggii, choć oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by dodała
szyku także części mieszkalnej. Jej głównym elementem ozdobnym są ażurowe
wzory nadające wizualnej lekkości wykonanym z metalu nogom. Wizerunek całości
ocieplają elementy z jasnego drewna. Przestronne wnętrze i funkcjonalne wyposażenie
gwarantują nie tylko estetyczny wygląd, ale przede wszystkim zapewnią wygodę ptasiej
rodzinie.
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CHIC LOFT
COŚ DLA FANÓW INDUSTRIALNEGO SZYKU

Raz jeszcze klasyka ze szczyptą innowacji.
Komfort życia zwierząt musi być priorytetem przy wyborze klatki. Co jednak,
jeśli ta ostatnia może stać się również elementem, który dodatkowo zwieńczy
i wyróżni przestronne, loftowe mieszkanie pośród królującej mody na inspirowane
przedwojennymi fabrykami, surowe wnętrza? Odpowiedzią na to pytanie są białe
i czarne klatki Chic Loft – bardziej minimalistyczne kuzynki serii Chic Patio.
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RETRO
POWRÓT DO KORZENI

Gama Retro inspirowana jest modelami z początku XX wieku, kiedy
to właściciele małego składu zbóż mieszczącego się w samym sercu
francuskiego miasta Saintes zaczęli zapisywać pierwsze karty w historii
firmy Zolux…
Metalowe klatki w unikalnym stylu Vintage opierają się na drewnianej
podstawie kompatybilnej z idealnie dopasowanym stojakiem.
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MAŁE
SSAKI
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RETRO
POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI

Historia wzbogacona odrobiną współczesności.
Druga część kolekcji obejmuje dwa modele klatek dla gryzoni. Konfrontacja
jedynego w swoim rodzaju wzornictwa retro ze współczesnymi potrzebami
małych zwierząt domowych i ich właścicieli zaowocowała produktami, wobec
których nie można przejść obojętnie.
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KOLEKCJA NEVO
INNOWACJA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Bogactwo najprostszych rozwiązań.
Inspirowane skandynawskim designem klatki Nevo
Royale i Palace to luksusowe lokum odpowiadające
potrzebom małych ssaków takich jak króliki, kawie,
chomiki, szczury czy myszy. Zastąpienie tradycyjnych
prętów przezroczystymi ścianami nie tylko zapobiega
wydostawaniu się trocin na zewnątrz klatki, ale przede
wszystkim gwarantuje nową jakość relacji z pupilem.
Efektowne przeszklenia, posiadające otwory
do montażu akcesoriów z serii Neo, tłumią nadmiar
bodźców stymulujących zwierzę jednocześnie
zapewniając jego całkowitą widoczność, a ponadto
czynią klatkę gustownym elementem współczesnego
wnętrza.
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KOLEKCJA NEO
KLASYKA WZBOGACONA WSPÓŁCZESNYMI TRENDAMI

Ponadczasowe wzornictwo modne zawsze i wszędzie.
Spośród szerokiego wachlarza modeli w kolekcji
NEO można wybrać lokum w pełni dostosowane
do indywidualnych potrzeb danego gatunku. Poszczególne
warianty charakteryzują się odmienną wysokością
i sposobem otwierania. Seria jest kolejnym w asortymencie
marki Zolux elementem nowoczesnej kolekcji klatek
inspirowanych skandynawskim minimalizmem. Spójne
z nim, naturalne, drewniane akcesoria wewnętrzne
zapewnią zwierzęciu różnorodną aktywność każdego dnia.
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INDOOR2
PASTELOWA REWOLUCJA

Nowoczesne środowisko życia dla małych gryzoni.
Dla zwolenników prostych produktów o wysokiej funkcjonalności, które
dobrze skomponują się z wystrojem o delikatnej tonacji kolorystycznej,
powstała gama klatek Indoor2, która zdetronizowała swoich soczyście
pomarańczowych i niebieskich poprzedników z kolekcji Indoor. Wszystkie
klatki wyposażone są w akcesoria w odcieniach błękitu lub pudrowego różu,
które współgrają z szarym, matowym wykończeniem. Pełna, metalowa
osłonka lub przezroczyste zadaszenie zapobiegają wydostawaniu się trocin
jednocześnie nie utrudniając obserwacji zwierzęcia.
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NASZA MISJA
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Satysfakcja

w pracy

Troska

o planete

Patrząc dalej,
widzimy więcej
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