
De Kontlér 
Designer pet leather accessories

Ročno izdelano v Sloveniji



Predstavitev

Pozdravljeni v našem modnem katologu 
unikatnih usnjenih dodatkov za pse. 
 
De Kontlér – Designer Pet Leather Accessories je 
blagovna znamka podjetja Mataja, Matic Vukič 
s.p. iz Slovenije. Vsi naši produkti so lastno obli-
kovani in popolnoma ročno izdelani s strani 
izkušenih mojstrov v Sloveniji, kar naredi naše 
izdelke kvalitetne, zanesljive in unikatne. Pri 
izdelavi uporabljamo materiale najboljše 
kakovosti in tako vam in vašim pasjim prija-
teljem ustvarimo, kar najboljšo izkušnjo pri 
uporabi naših usnjenih ovratnic in povod-
cev za pse.

Zakaj so naši produkti nekaj posebnega:

1. Vaš ljubljenček bo vsaki dan nosil nekaj 
kar je narejeno iz naravnega in koži prijazne-
ga materiala, kar bi lahko primerjali temu, ko 
si kakšna gospodična ali gospa nadene lepo,  
usnjeno torbico in jo spremljajo zavistni in ob-
čudujoči pogledi. Prepričani smo, da boste tako 
navdušeni, da si boste omislili različne ovratnice 
in povodce za različne priložnosti ali kar tako za 
spremembo.

2. Naše ovratnice in povodce lahko sijajno kom-
binirate in tudi barvno usklajujete. Pomislili smo  
tudi na vas, ki imate doma dva kužka, ki ju boste 
lahko elegantno in usklajeno peljali na istem po-
vodcu.

3. Ker vam garantiramo, da take ovratnice in 
povodca ne prodajajo prav nikjer na svetu,  
originalnost vam jamči tudi naša znamka 
DeKontler boste v primeru, če se zgodi  ka-
tastrofa in vašega ljubljenčka izgubite, lahko 
najditelja opozorili na njegovo čisto poseb-
no  ovratnico. Toda upajmo, da se to ne bo 
nikoli zgodilo in da boste nakup opravili 
zgolj v vaše in ljubljenčkovo zadovoljstvo. 

4. Kajne, da velikokrat, ko morate kupiti 
darilo razmišljate kaj naj kupite, da bo tis-
ti, ki ste mu ga  namenili resnično vesel. 
Zelo neprijetno je, če ugotovite, da je še 
od koga dobil enako darilo. Vse to velja 
tudi, če vaše darilo namenite psu, svoje-
mu ali kakšnemu drugemu. Olajšajte si 
izbiro z našimi ovratnicami in povodci, 

saj ne morete zgrešiti.
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Delovni proces

Priprava in rezanje usnja...

Brušenje ovratnice...

Sestavljanje dizajna...

Na koncu pa še naš logotip DK...

Izrezovanje motivov....

Dizajn se počasi končuje,sedaj pa je na vrsti šivanje...
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Energy Shock - pasja usnjena ovratnica in povodec

Bliža se nevihta. Ta dizajn usnjene ovratnice in povodca bo vašemu psu 
omogočil dodatno energijo, s katero bo postal razigran in vesel. Spodbudite 
vašega zaspanega psa z energijo te ovratnice in povodca in ga odpeljite na 
dolg sprehod, za katerega vam bo še kako hvaležen.

- Set je narejen iz najboljšega črnega in rumenega italijanskega usnja
- Uporabljamo EKO prijazno usnje (usnje je končano z naravnim rastlinskim 
strojenjem)
- Ročno izdelano v Sloveniji z unikatnim dizajnom
- Angleški kovinski dodatki - močno polirano jeklo
- Ročno šivano za dodatno moč z črnim in rumenim sukancem
- Označena z našim logotipom
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Dreaming of summer - pasja usnjena ovratnica in povodec
Morje, sonce, visoke temperature,…, vse to nas spominja na lenarjenje na plaži in 
čofotanje v morju. Ni lepšega, kot je sprehod z psom po mehki mivki in sproščanje 
ob zvokih valov. Čarobno, mar ne?.

Naj vas ta čudovita rumeno-modra ovratnica in povodec popeljeta na poletno 
domišljijsko potovanje, kjer bosta lahko z vašim psom vedno uživala v poletnih 
radostih.

- Set je narejen iz najboljšega modrega in rumenega usnja
- Uporabljamo EKO prijazno usnje (usnje je končano z naravnim rastlinskim stro-
jenjem)
- Ročno izdelano v Sloveniji z unikatnim dizajnom
- Angleški kovinski dodatki - močno polirano jeklo
- Ročno šivano za dodatno moč z rumenim in modrim sukancem
- Označena z našim logotipom
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Golden dragon teeth - pasja usnjena ovratnica in povodec

V antični zgodovini je bil zlati zmaj junaško bitje, 
bil je najmočnejši in najlepši od vseh živih 
zmajev, bil je pravi zmaj gospodar z bleščečo 
kožo in svetleče zlatimi zobmi.

Ta lepa ročno izdelana usnjena ovratni-
ca in povodec za psa z motivom zlatih 
zmajevih zob je antični spomenik 
posvečen zmajem, ki bo vašega psa 
obdal z lepoto zlatega zmaja ter mu 
dal mogočno zmajevo energijo. 

Spremenite vašega psa v pravega 
gospodarja.

- Narejena je iz najboljšega turkiznega 
in zlatega italijanskega usnja z special-
nim motivom zmajevih zob

- Uporabljamo EKO prijazno usnje          
(usnje je končano z naravnim rastlin-
skim strojenjem)

- Ročno izdelano v Sloveniji z unikatnim 
dizajnom

- Angleški kovinski dodatki - močno polira-
no jeklo

- Ročno šivano za dodatno moč z turkiznim 
in svetlo rjavim sukancem

- Označena z našim logotipom

8







Čarobni raj za male pse

Ovratnica “Magic night in paris” v zlato-rozasti barvi, 
vas bo spominjala na sprehajanje z psom ob reki Sieni, 
naprej v vrtove Trocadero s polno čudovitimi fontanami 
ob opazovanju Eifflovega stolpa….Čarobno...

Ta sijoča usnjena ovratnica “Golden spots”  bo pritegnila 
vse poglede mimoidočih, zaradi katerih boste zasijali 
tudi vi. Usnjena unikatna vijolično-zlata ovratnica bo vas 
in vašega psa začarala in popeljala v zvezdniške dni.

Je vaš junak pravi osvajalec, ki zapelje vsako psičko? Ta 
usnjena ovratnica “Golden Peaks” modro-zlate barve 
bo ta čudovit sprehod še dodatno popestrila in mu 
poudarila trden karakter.

“Twin Peaks Coupler” komplet je idealna kombinacija za 
večjo pasjo družino, katera bo omogočila, da bodo vaši 
štirinožci odšli na sprehod po zadnji modi in z unikat-
nimi dizajni. 

- Izdelki so narejeni iz najboljšega italijanskega usnja

- Uporabljamo EKO prijazno usnje (usnje je končano z 
naravnim rastlinskim strojenjem)

- Izdelki so ročno narejeni v Sloveniji z unikatnimi dizajni

- Angleški kovinski dodatki - močno polirano jeklo

- Označeni z našim logotipom
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True love paris  
Pasja usnjena ovratnica in 

povodec



True love paris  
Pasja usnjena ovratnica in 

povodec
Naj bo žalost ali sreča, v ljubezni in prijateljstvu je prostora za oboje. Pasje prijateljstvo je nekaj najlepšega kar lahko doživite, saj vam 
bo vaš kuža zvest do smrti. S to čudovito rdečo-rumeno ovratnico in povodcem, skrbno izdelanim iz močnega usnja, mu boste pokazali 
kaj pomeni prava ljubezen.

- Set je narejen iz najboljšega rdečega in rumenega italijanskega usnja
- Uporabljamo EKO prijazno usnje (usnje je končano z naravnim rastlinskim strojenjem)
- Ročno izdelano v Sloveniji z unikatnim dizajnom
- Angleški kovinski dodatki - močno polirano jeklo
- Ročno šivano za dodatno moč z rdečim in rumenim sukancem
- Označena z našim logotipom
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Spring fashion mosaic - ročno izdelana 
pasja usnjena ovratnica in povodec

Pomlad nas vedno prebudi v 
soju nagajivih barv in toplih 
sončnih žarkov. 

Kužki komaj čakajo, da svoje 
šape položijo na ozelenele trate 
in se poigrajo s svojimi pasjimi 
prijatelji. 

S to ovratnico bo vaš kuža izs-
topal v še tako zahtevni pasji 
druščini.

- Set je narejen iz najbolj kvali-
tetnih barv italijanskega usnja        

- Uporabljamo EKO prijazno 
usnje (usnje je končano z na-
ravnim rastlinskim strojenjem)

- Ročno izdelano v Sloveniji z 
unikatnim dizajnom

- Angleški kovinski dodatki - 
močno polirano jeklo

- Ročno šivano za dodatno moč 
z  zelenim sukancem

- Označena z našim logotipom
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Lollipop - unikatna pasja ovratnica in povodec

Kako se zavrtijo njihove oči in kako zamiga repek, ko zaslišijo besedo priboljšek. 
Ta čudovita usnjena pasja ovratnica in povodec sta prežeta z pisanimi barvami, 
ki nas spominjajo na sladke pregrehe, ki si jih privoščimo mi in naši kužki.
 
- Set je narejen iz najbolj kvalitetnih barv italijanskega usnja     
- Uporabljamo EKO prijazno usnje (usnje je končano z naravnim rastlinskim 
strojenjem)
- Ročno izdelano v Sloveniji z unikatnim dizajnom
- Angleški kovinski dodatki - močno polirano jeklo
- Ročno šivano za dodatno moč z vijoličnim sukancem
- Označena z našim logotipom 
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Spring Fashion Mosaic 
Ročno izdelana usnjena pasja ovratnica, 

povodec in set (Ref.št: dk3)

Magic night in Paris 
Ročno izdelana usnjena pasja ovratnica, 

povodec in set (Ref.št: dk6)

Energy shock 
Ročno izdelana usnjena pasja ovratnica, 

povodec in set (Ref.št: dk9)

Dreaming of summer 
Ročno izdelana usnjena pasja ovratnica, 

povodec in set (Ref.št: dk12)

Seznam 
unikatnih 
izdelkov 

De Kontlér 

Ref.št: dk4

Ref.št: dk1 Ref.št: dk2

Ref.št: dk5

Ref.št: dk7 Ref.št: dk8

Ref.št: dk10 Ref.št: dk11
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True Love Paris
Ročno izdelana usnjena pasja ovratnica, 

povodec in set (Ref.št: dk15)

Lollipop
Ročno izdelana usnjena pasja ovratnica, 

povodec in set (Ref.št: dk18)

Golden Dragon Teeth 
Ročno izdelana usnjena pasja ovratnica, 

povodec in set (Ref.št: dk21)

Twin Peaks Coupler
Ročno izdelana usnjena pasja ovratnica, 

povodec in set (Ref.št: dk24)

Ref.št: dk13 Ref.št: dk14

Ref.št: dk16 Ref.št: dk17

Ref.št: dk19 Ref.št: dk20

Ref.št: dk22 Ref.št: dk23
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Autumn Fashion Mosaic  
Ročno izdelana usnjena pasja 
ovratnica (Ref.št.: dk25)

Yin Yang
Ročno izdelana usnjena pasja 
ovratnica (Ref.št.: dk26)

Dreaming of perfection  
Ročno izdelana usnjena pasja 
ovratnica (Ref.št.: dk27)

Fashion Curves  
Ročno izdelana usnjena pasja 
ovratnica (Ref.št.: dk28)

Magic Wings 
Ročno izdelana usnjena pasja 
ovratnica (Ref.št.: dk29)

Golden Spots
Ročno izdelana usnjena pasja 
ovratnica (Ref.št.: dk30)

True Love St.Tropez 
Ročno izdelana usnjena pasja 
ovratnica (Ref.št.: dk31)

Ruby Star  
Ročno izdelana usnjena pasja 
ovratnica (Ref.št.: dk32)

Earthquake 
Ročno izdelana usnjena pasja 
ovratnica (Ref.št.: dk33)

The Beautiful Beast
Ročno izdelana usnjena pasja 
ovratnica (Ref.št.: dk34)

Golden Peaks  
Ročno izdelana usnjena pasja 
ovratnica (Ref.št.: dk35)

Fearless Warrior  
Ročno izdelana usnjena pasja 
ovratnica (Ref.št.: dk36)20



Seznam velikosti in referenc De Kontlér

Velikosti ovratnic in povodcev:

Vseh dizajnov ni mogoče izdelati v vseh velikostih. Prosimo, da si ogledate cenik na kat-
erem je navedeno v katerih dolžinah so posamezne ovratnice in povodci.

Velikosti ovratnic:
- 13 mm x 15 cm / 20 / 25 / 30 / 35 cm (majhne pasme)

- 18 mm x 25 cm / 30 / 35 / 40 / 45 cm (majhne - srednje pasme)

- 28 mm x 40 cm / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 cm (srednje - velike pasme) 

 

Dolžina ovratnice je lahko narejena tudi po vaših željah. Pri vsaki ovratnici lahko naročite 

tudi ujemajoči se povodec.

Velikosti povodcev:
- 13 mm x 100 cm / 110 / 125 cm ( majhne pasme)

- 18 mm x 100 cm / 110 / 125 / 150 cm ( majhne - srednje pasme) pri tej dolžini povodca, 

lahko izberete velikost karabina glede na težo psa (do 15kg / nad 15kg)

- 25 mm x 100 cm / 110 / 125 / 150 cm (srednje - velike pasme)

28 m
m

2 cm

18 m
m

2 cm

13 m
m

1,5 cm

18mm x 35cm (-/+2cm)

13mm x 25cm (-/+1,5cm)

28mm x 55cm (-/+2cm)
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De Kontlér 
 
www.dekontler.com 
info@dekontler.com

 

Katalog 2013 / 2014 
 
Fotograf: Matej Umek

 

Natisnjeno in slikano v Sloveniji

Pridržujemo si pravico do manjših odstopanj od barv in oblik, prikazanih na slikah, 
ter do napak v vsebini in tisku. Pridržujemo si pravico do sprememb v vsebini kata-
loga.
 
Ponatis v celoti ali po delih je dovoljen s pisnim soglasjem lastnika znamke.               
Vsebina kataloga je avtorsko zaščitena. Splošni pogoji so navedeni na spletni strani.


