
Sunka - Akcesoria dla
zwierząt



Sunka Bassic 

Sunka Bassic - To linia smyczy, szelek,
rozdzielaczy i obroży dla psów wykonanych z

taśmy polipropylenowej.
Głównymi zaletami produktów z tej rodziny
jest lekkość a zarazem duża wytrzymałość i

elastyczność taśmy.
Produkty dostępne są w dwóch kompletach

dla psów w rozmiarze 
S/M - psy do 5 kg (taśma15mm)  ,

Oraz L – od 5kg do 25kg i 
XL od 25kg do 50kg (taśma 25mm)

Wszystkie komponenty do produkcji
pochodzą od polskich producentów.

Rękojeść smyczy zwieńczona jest uchwytem
z naturalnej skóry co ułatwia prowadzenie

psa.
Smycze wykonane są w różnych

kolorach.



Mały pies
 

Rodzielacz na dwa psy

Smycz Samochodowa 

Szelki 

Obroża 

Sunka Bassic 

Smycz tradycyjna

Smycz przepinana



Średni pies

Sunka Bassic 

Sunka Bassic dla średniego psa
 różnią się zastosowaniem mniejszego

karabińczyka.
Smycze z tej linii przeznaczone są 

dla psów do 25kg.
 



Duży pies
 
 

Rodzielacz na dwa psy

Smycz Samochodowa 

Szelki 

Obroża sunka bassic 

Sunka Bassic 

Smycz tradycyjna

Smycz przepinana



Sunka Linka

Sunka Line - To rodzina smyczy wykonana z
liny polipropylenowej o właściwościach nie

tonących i nie absorbujących wody.
Dostępna w dwóch rozmiarach dla małych i

średnich ras psów oraz dużych do 35kg
Smycze tego gatunku występują dodatkowo

w dwóch klasach zwykłej i odblaskowej.
Smycze odblaskowe posiadają specjalne

włókna które odbijają światło np. jadącego
samochodu dlatego też są idealne podczas

nocnych spacerów. 
 

Istnieje możliwość wykonania 
smyczy w innych kolorach.



Smycze dla małego i średniego psa o średnicy 8mm
dostępne w wersji odblaskowej (smycz czarna z

odblaskami) i standard (czerwono-czarna) 
Dostępne długości od 2 do 10m

Sunka Linka

Smycze dla średniego i dużęgo psa o średnicy 10mm
dostępne w wersji odblaskowej (smycz czarna z

odblaskami) i standard ( czerwono-czarna) 
Dostępne długości od 2 do 10m



Sunka Ultra

Sunka Ultra to nowa linia smyczy, obroży i
szelek wykonanych z grubej taśmy

polipropylenowej występującej kolorach ze
wzorem (indiańskie szlaczki) oraz bez wzoru.

Smycze tradycyjne tej linii nie są szyte,
taśma łączona jest za pomocą techniki

kaletniczej poprzez nitowanie a użyte nity
nadają ozdobny charakter. Smycze

przepinane oraz szelki są częściowo szyte a
częściowo nitowane.

Dostępne są różne wzory i kolory



Mały pies
 
 

Szelki 

Obroża 

Sunka Ultra

Smycz tradycyjna

Smycz przepinana



Duży pies
 
 

Smycz przepinana bez wzoru

Szelki ze wzorem 

Szelki ze wzorem

Obroża ze wzorem

Sunka Ultra

Smycz tradycyjna ze wzorem

Smycz przepinana ze wzorem



Sunka Exclusive

Sunka Exclusive - to rodzina smyczy
wykonanych z taśmy bawełnianej,

zakończenia smyczy wykonane są z
naturalnej skórki. Zawartość tworzywa
sztucznego w smyczy ogranicza się do

użytych nici tytanowych dzięki czemu smycze
z tej linii są zarówno wytrzymałe jak i

posiadają właściwości antyalergiczne dla
psów które tolerują tylko naturalne

materiały. Smycze parciane o szerokości
4cm mogą być stosowane do bardzo dużych
ras psów nawet 60kg a smycze o szerokości
30cm dla psów do 40kg. Smycze Tradycyjne

3cm - dostępne długości 1,5m 3m i 5m,
rękojeść tych smyczy wykonana jest z

elementem naturalnej skóry. 
Smycze dostępne są w 3 kolorach -

czarnym, czerwonym oraz niebieskim. 



Smycz przepinana z taśmy 4cm

Smycz Tradycyjna

Sunka Exclusive

Smycz przepinana z taśmy 3cm



Szelki Parciane Sunka Exclusive

Obroża z taśmy 4cm

Sunka Exclusive

Rozdzielacz na dwa psy

Do smyczy oferujemy obroże z pełną regulacją w
rozmiarach od 10-56cm oraz od 10-66cm a także smycz

samochodową z regulatorem samozaciskowym 
(dzięki niemu odległość od siedziska można zmniejszyć do

około 10cm , maxymalnie zwiększenie to 70cm)



O firmie

Zwierzęta to najwierniejsi i najbardziej bezinteresowni
przyjaciele, a o przyjaciół należy dbać jak o największy

skarb. Dlatego właśnie powstała Sunka – firma założona w
2020 roku. Zakorzeniona miłość do zwierząt, umiejętność

obserwowania ich zachowań oraz odkrywania potrzeb
poskutkowała chęcią dostarczenia właścicielom

zwierzaków wysokiej jakości akcesoriów stworzonych w
ścisłej współpracy z doświadczonymi weterynarzami i

cenionymi hodowcami.
Wszystkie artykuły firmy Sunka wyprodukowane zostały

wyłącznie ze sprawdzonych i certyfikowanych materiałów.
Jest to jeden z wielu powodów, dla których zaufała nam

ogromna liczba sklepów zoologicznych i hurtowni w całej
Polsce.

 Zapraszamy do składania 
zapytań i zamówień. 

email: kontakt@plasticmetal.pl 
tel. +48 537-537-266

P.P.H.U ”Plasticmetal” Adam Matejek
ul. Malczewskiego 11, 59-220 Legnica


