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PET`S 
HEALTH:

Наповнювачі для туалетів домашніх тварин з  
деревних пелет

100% екологічний продукт, який не шкодить природі 

Виробник – визнаний ЛІДЕР ГАЛУЗІ України (2018, 
2019, 2020 та 2021 рр.), компанія Eko.Pal

Ідеально підходить для котів, собак, кроликів, 
хом’яків та інших тварин  

Постачається в Німеччину, Францію, Великобританію 
та інші розвинуті країни Європи та світу   

FCS сертифіковане виробництво



PET`S HEALTH - ЗМІСТ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

ВИРОБНИЦТВО

Як ми створюємо 
наповнювачі 
Pet`s Health на 
виробництві 
Eko.Pal

ПРОДУКТИ

Відмінності між 
Pet`s Health 
Standard та
Premium Line 

ПЕРЕВАГИ

Чому вам варто 
звернути увагу на 
наповнювачі з 
деревних пелет?

ЗНАКИ ЯКОСТІ

Як ми доводимо 
високу якість
продукції Eko.Pal
на світовому рівні 
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PET`S HEALTH - ПРОДУКТИ01
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PET`S HEALTH
СТАНДАРТ

PET`S HEALTH
ПРЕМІУМ

 ЕКОНОМІЧНІ 

 ЕКОЛОГІЧНІ 

 ГІПОАЛЕГРЕННІ 

 СУПЕРПОГЛИНАЮЧІ 

 НЕЙТРАЛІЗУЮТЬ ЗАПАХИ 

 НЕ ЗАЛИШАЮТЬ СЛІДІВ 

 100% ЧИСТА ДЕРЕВИНА

 3 / 5 / 7 / 15 КГ

Гігієнічний деревний
наповнювач для туалетів 

домашніх тварин

Гігієнічний наповнювач для 
туалетів домашніх тварин 

преміум класу зі світлих порід 
деревини

БІЛЬШЕ ДЕТАЛЕЙ НА           PETSHEALTH.IN.UA
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PET`S HEALTH СТАНДАРТ PET`S HEALTH ПРЕМІУМ

Матеріал: 100% деревина  Матеріал: 100% деревина світлих порід  

Вага: 3 кг / 5 кг / 7 кг / 15 кг Вага: 3 кг / 5 кг / 7 кг / 15 кг 

Особливості: сертифікована деревина 
та 100% екологічність

PET`S HEALTH - ПРОДУКТИ01

БІЛЬШЕ ДЕТАЛЕЙ НА           PETSHEALTH.IN.UA

Особливості: деревина вищої якості

Сертифікація: FSC 100% 
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PET`S HEALTH - ВИРОБНИЦТВО02
СИРОВИНА
Матеріал – деревні пелети
Гігієнічні наповнювачі Pet`s Health вироблені з 
натурального дерева, а точніше – деревної тирси 
хвойних порід. В результаті виробництва, дерево 
перетворюється в деревні гранули (пелети)  

У нас надійні та сертифіковані постачальники
Сировину нам постачають перевірені часом і, що 
важливіше – сертифіковані, лісові господарства 

Сировина, а також кожний постачальник постійно 
проходять незалежні перевірки на відповідність 
високим стандартам

Ми проводимо і власні лабораторні тести, щоб 
самостійно переконатися у бездоганній якості та 
виявити будь-які можливі недоліки продукції 

ДЕРЕВО

ТИРСА

ПЕЛЕТИ

Тирса – подрібнена деревина, а також 
залишки деревини в результаті її 
промислової обробки
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Eko.Pal спеціалізується на 
виробництві екологічно чистого палива —
деревних гранул

Eko.Pal орієнтується передусім на 
міжнародний ринок

Одними із перших в Україні
виробництво Eko.Pal отримало європейські
сертифікати якості ENplus A1, DINplus, FSC 
100% на деревні пелети

Чотири роки поспіль EkoPal
був нагороджений як «ЛІДЕР ГАЛУЗІ»  
(2018-2021 роки) 

PET`S HEALTH - ВИРОБНИЦТВО02
КОМПАНІЯ EKO.PAL

Завод компанії EkoPal
розташований  в смт. Кодра
(Київська область), в оточенні 
хвойних та мішаних лісів
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PET`S HEALTH - ВИРОБНИЦТВО02

ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕСС
Виготовлення якісного гігієнічного наповнюча –
непростий процес з чималою кількістю виробничих
стадій та процесів підготовки, який ми виконуємо
професійно! 

Щоб упевнитись в якості виробництва, дивіться відео 
від Virobnik.ua, в якому вам цікаво розкажуть, як ми 
працюємо над продуктами Pet`s Health в Eko.Pal! 

ЗАКУПІВЛЯ АНАЛІЗ

СУШІННЯ

ОЧИЩЕННЯ ПОДРІБНЕННЯ

ГРАНУЛЮВАННЯОХОЛОДЖЕННЯПАКУВАННЯ
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PET`S HEALTH - ПЕРЕВАГИ03
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Компанія Eko.Pal вже не перший рік 
поспіль – один із лідерів ринку. У 
нас – десятки років досвіду в сфері 
виробництві деревних пелет. Ми 
розуміємо, як робити їх якісно та не 
нашкодити природі в процесі. 

З часом, будь-якій компанії варто 
розширюватися та розвивати 
перспективні напрями І так, 
декілька років тому ми знайшли 
натхнення в концепті екологічних 
деревних наповнювачів для туалетів 
домашніх тварин. Тоді і почався Pet`s 
Health! 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ПРОДУКТІВ PET`S HEALTH 

Цікаві факти з лабораторії:

На стадії розробки Pet`s 
Health ми влаштували серію 
тестувань, щоб порівняти наш (ще 
сирий матеріал у вигляді пелет!) 
проти готових деревних гігієнічних 
наповнювачів від популярних 
аналогів. Вражаюче, але наш ще 
неготовий продукт не поступався 
в жодному важливому показнику
іншим доступним на ринку 
гігієнічним наповнювачам! 

Звісно, ми тривалий час перевіряли ідею, щодо якої почували щирий ентузіазм. І 
спробуйте відчути нашу радість, коли об’єктивні дані підтвердили передчуття! 

Про успіх свідчили лабораторні аналізи, порівняння з аналогами на ринку, а 
також позитивні відгуки від друзів та домашніх улюбленців, які з радістю 
тестували продукцію. Але найважливішим показником вважаємо старання, з  
яким ми працювали кожен день, щоб зробити Pet`s Health найкращим 
наповнювачем серед існуючих на ринку! 



PET`S HEALTH - ПЕРЕВАГИ03
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ТОП-6 ПРИЧИН ОБРАТИ 
ГІГІЄНІЧНІ НАПОВНЮВАЧІ 

PET`S HEALTH

Економічні Гіпоалергенні 100% Екологічні

Високоякісні Універсальні Найзручніші

Вистачає надовго. Адже 
3 кг наповнювача 

вбирає до 10 л вологи! 

Не викликає алергії у 
вас та домашнього 

улюбленця

Сировина схвалена 
міжнародною спілкою 

охорони лісів 

Що засвічують як 
сертифікати, так і 
вдоволені клієнти

Ідеально підходить для 
котів, собак, кроликів, 

навіть черепах

Практично не псується 
легко прибирається, 

можна змивати! 



PET`S HEALTH - ПЕРЕВАГИ03
ПОРІВНЯННЯ ПОПУЛЯРНИХ ГІГІЄНІЧНИХ НАПОВНЮВАЧІВ

СІЛІКАГЕЛЄВИЙ ДЕРЕВНИЙ
Наповнювач на основі 
силікагелю – штучного 
сорбенту

Створюється з бентоніту, 
матеріалу на основі глини

Виробляється з 
природного матеріалу, 
деревини

Добре поглинає вологу, 
досить економічний

Швидко псується при 
контакті з повітрям 

Не можна змивати! 
Вкрай шкідливий для 
природи, засмічує 
водойми

Обережно! Може 
викликати алергію

Не шкодить природі! 
Можна змивати в туалет! 

Не викликає алергії, має 
приємний запах 

Неякісні наповнювачі 
можуть розноситися у 
вигляді пилу 

Висока економічність 
при невеликій ціні 

Досить легко прибирати, 
є декілька різновидів 

Натуральний, але не 
екологічний матеріал

В жодному випадку не 
змивати в каналізацію! 

Створює багато бруду,
залишається на лапах та 
у вигляді пилу 
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04 PET`S HEALTH - ЗНАКИ ЯКОСТІ

РЕАЛЬНІ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ
ВИРОБНИЦТВА EKOPAL

Ми в Eko.Pal віримо, що справді 
достовірно про виробництво та 
якість продукції можуть розказати 
тільки незалежні, авторитетні 
джерела. В сучасних, провідних 
країнах Європи та світу з цією метою 
існують сертифікаційні агентства та 
організації. І хто розуміється, обирає 
саме той продукт, якість якого 
всебічно визнана організаціями, 
вартими довіри. 

З початку існування ми прагнули 
довести, що наша, українська 
продукція гідна бути на рівні кращих 
європейських брендів-аналогів! 

Так, Eko.Pal володіє декількома 
престижними сертифікатами якості і 
кожного року ми проходимо ряд 
перевірок та аудитів і доводимо 
скрупульозним експертам, що 
залишаємося на вершині! 

ВІДЗНАКИ ВИЩОЇ ЯКОСТІ 
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04 PET`S HEALTH - ЗНАКИ ЯКОСТІ

ЛАБОРАТОРНІ АНАЛІЗИ
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Ми проводимо лабораторні аналізи 
якості продукції Pet`s Health на всіх 
стадіях виробництва. Зокрема, на 
постійній основі ми перевіряємо: 

Поглинання - об’єм рідини, яку 
наповнювач може поглинути

Вологість - рівень вологості 
матеріалу деревного наповнювача 

Щільність - наскільки щільним є 
матеріал наповнювача 

Розмір – перевіряємо, щоб всі 
гранули були однаковими

Вага – контрольні вимірювання 
кінцевої ваги упаковки  

А також, багато інших 
параметрів, щоб упевнитись в 
оптимальній якості продукції



04 PET`S HEALTH - ЗНАКИ ЯКОСТІ

ЩО ОЗНАЧАЄ ПОЗНАЧКА FCS 100%

Сертифікація Forest Stewardship 
Council наявна у нас тільки на продукції 
Pet`s Health Premium!  

У нас надійні та відповідальні 
лісопостачальники. FSC 100% дозволяє 
вам переконатися, що ми отримаємо 
сировину (ліс) з перевірених джерел, 
справжніх лісогосподарств, які не 
шкодять лісам та в свою чергу 
відповідають високим стандартам 
екологічності  
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Позначка FSC 100% на продукції 
засвічує повну екологічність продукції 
з точки зору відповідального 
використання лісів! 

На екологічність перевірена вся ланка 
виробництва: від деревини до готових 
наповнювачів. Сертифікація FSC 100% 
сертифікує та контролює весь 
виробничий процес, до кожної 
дрібниці



PET`S 
HEALTH 

ТОВ «ЕКО.ПАЛ»
Україна, 08010, Київська обл., Бучанський район, 
смт Кодра, вул. Вокзальна, 9

e-mail: info@petshealth.in.ua

PETSHEALTH.IN.UA


