


você 
conhece 
a OIKOS?

Criamos nossa linha de produtos 
pensando no bem estar dos 
pets e na harmonia com suas casas

Para isso, nosso time de produtos
não mediu esforços: ouvimos
muitos veterinários, adestradores
e alguns latidos e miados

a OIKOS é uma marca estabelecida 
na área de utilidades domésticas

Somos conhecidos por trazer
praticidade, alegria e novidade
para dentro de casa

Para atender também aos peludos, 
lançamos uma marca animal!

 v
em conhecer!



nossa
linha

higiene da casapara a

rolo removedor
de pelos

tapete para
caixa de areia

kit de escovas mágicas
removedoras de pelos

coçador de
parede

luva removedora
de pelos

limpador de patas
portátil

higiene do petpara a

comedouro e bebedouro
elevado

jogo americano
para pets

comerpara

comedouro e bebedouro
retrátil

porta saquinhos
e álcool em gel

refil de saquinhos
higiênicos

levarpara

torre de bolinhas
para gatos

alimentador
interativo

selfikos mordedor
de corda

brincarp a r a

cod. LAV01863AZL 

cod. PET01861 

cod. PET01858BRC cod. PET01872 

cod. PET01864VRD cod. PET01865AZL 

cod. LAV01862AZL cod. PET01873PRT 
esfregão

mop spray

cod. LAV01855AZL

RSA VRD CZC AZL

cod. PET01871 RSA VRD

AZL CZC VRD CNZ

RSA AZL

cod. PET01869AZL cod. PET01868AZL cod. PET01860BRC

cod. PET01866 AMR AZL cod. PET01857 cod. PET01857EST
mini potes

empilháveis

cod. COZ00689BRC
garrafa

de bolso

cod. COZ01471AMR AZL TPR VER

P

P-M

potes herméticos
com tampa de bambu

cod. COZ01784—01787NAT
potes herméticos 

de plástico

cod. COZ02266—02275VRD

PP

organizador
dobrável

cesto aramado
com forro P e M

organizarp a r a

cod. LAV01151 BRC PTE

cabide de metal e
madeira para porta

cod. LAV01151
cabideiro 
suspenso

cod. LAV01146PRT
kit de 2 ganchos de
metal com adesivo

cod. LAV02140CNZ
kit de 2 ganchos de

madeira com adesivo

cod. LAV02142NAT
kit de 2 ganchos duplos
de metal com adesivo

cod. LAV02142NATcod. LAV02202—02203PRT
cestos de plástico

P, M e G

cod. LAV01226—01228

P-M

P-M

balde retrátil
lavanderia 18L

cod. LAV01854AZL

P-PP

balde retrátil
8L

cod. LAV01849

PP

par de luvas
para limpeza

cod. COZ00739AZL



higiene
da casa

p a r a  a



conjunto
vem com esses 3 itens: 

escova

leve pra onde quiser!
de bolso 

base mini escova
portátil

é só passar a
escova onde tiver

pelos ou fiapos

mergulhar e deslizar a
escova no estojo de

autolimpeza para remover
os pelos da escova

remover a base para
descartar no lixo os

pelos e fiapos
coletados

pronto, sua escova
está pronta para o

próximo uso!

o jeito fácil de remover pelos
e fiapos das roupas e estofados

ESCOVA MÁGICA REMOVEDORA DE PELOS

cod. LAV01863AZL 

1 2 3 4

AZL



50cm

armazena
a sujeira na 

camada de baixo

superfície em
EVA

tira pelos de sofás, camas, 
carros, tapetes e mais!

versátil

não precisa de

pilhas ou 
baterias

indispensável para quem 
tem um amigo peludo!

é só passar o rolo
em ritmo bem 
acelerado para 

frente e para trás 

apertar o botão do
cabo para abrir o 

compartimento

descartar os
pelos e fiapos para

utilizar uma
próxima vez

ERGONÔMICO

REUTILIZÁVEL

chega de areia 
espalhada pela casa!

REMOVE 
A AREIA 

DAS PATAS MACIO E 
ATÓXICO

FÁCIL DE 
LIMPAR

ROLO REMOVEDOR DE PELOS

cod. LAV01862AZL 

TAPETE PARA CAIXA DE AREIA DOS GATOS

cod. LAV01873PRT 

1 2 3 

AZL



a solução
para aquelas
pegadinhas
dentro de casa!

750
ml

ESFREGÃO MOP SPRAY 

cod. LAV01855AZL

gatilho
automático

2 em 1
é só borrifar

e esfregar

não arranha
o chão

saída de spray
de água

reservatório
para água

100%
microfibra
de alta absorção



higiene
do pet

p a r a  a



13 cm

alivia a coceira e 
remove os pelos soltos

acompanha catnip
conhecida como a erva dos gatos, um 

atrativo natural para felinos

versátil
para colocar em quinas 

ou superfícies 
retas de móveis 

ou paredes 

compartimento
basta desencaixar para 

colocar catnip dentro

ESCOVA DE PAREDE COM CATNIP PARA GATOS

cod. PET01861VRD 
cod. PET01861RSA 

5 cm

RSA

VRD



fácil de pentear
as áreas mais difíceis:
patas, rabos e focinhos

pode ser
usada no banho

retém os pelos soltos 
e evita que se 

espalhem pela casa

fácil de limpar 
é só puxar a folha de pelos 

que se forma na luva

penteia, 
remove os 
pelos soltos 
e faz carinho 

LUVA REMOVEDORA DE PELOS

cod. PET01864VRD 

17 cm

24 cm

VRD



perfeito para pets de 
pequeno/médio porte

ajuda a manter a sujeira da rua 
ou do quintal fora de casa

encha o 
limpador de água 

coloque gentilmente a 
patinha dentro e gire o 
limpador algumas vezes

depois de secar as 
patinhas com uma toalha, 

desmonte o limpador

jogue a água fora, 
lave e monte novamente

desmontável
para levar em
caminhadas,

corridas e viagens

cerdas de silicone
ajudam a escovar
e retirar a sujeira

11
cm

9cm

LIMPADOR DE PATAS PORTÁTIL P-M

cod. PET01865AZL 

3

1 2 

4 

AZL



perfeito para pets 
de porte PP! 

e para a
hora do
banho?

BALDE RETRÁTIL LAVANDERIA 18L

cod. LAV01854AZL
24cm

54cm

7cm

5cm

retrátil
fácil de guardar

silicone
higiênico e

durável

com cerdas
que ajudam em 

qualquer limpeza

PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA

cod. COZ00739AZL

14cm

38cm

8L

18L

AZL

CZC

BACIA RETRÁTIL 8L

cod. LAV01849CZC
cod. LAV01849AZL

PP

P-PP



comer
p a r a



9c
m

fibra de 
bambu

inox

antiderrapante

47cm

silicone 
resistente

 SEM BAGUNÇA

J O G O  A M E R I C A N O  
P A R A  P E T S

a altura ajuda cães e 
gatos de pequeno porte 

na hora de comer

a borda evita que 
a ração e água fiquem
espalhados pela casa

material atóxico 
que não dá alergia

ANTIDERRAPANTE
evita que o comedouro e 

o bebedouro escorreguem

prático
para pegar

COMEDOURO E BEBEDOURO ELEVADO P

cod. PET01858BRC 

JOGO AMERICANO PARA PETS

cod. PET01872RSA 
cod. PET01872AZL 

RSA

AZL



POTES HERMÉTICOS PARA MANTIMENTOS COM TAMPA DE BAMBU 

cod. COZ01784NAT

COZ01785NAT

COZ01786NAT 

COZ01787NAT

vedação
de verdade

para guardar 
a ração e os petiscos...

qua-
dra-
dos

800
ml

1100
ml

1400
ml

1900
ml

não entra ar!

12
cm

16
cm

27
cm

20
cm

fácil de limpar

vedação
hermética
para a ração
estar sempre
fresquinha
e crocante

MATERIAL
RESISTENTEta

m
pa

 de bambu

BACTERICIDA
NATURAL

SUSTENTÁVEL

pote de
vidro!



BPA
LIVRE DE

POTES HERMÉTICOS DE PLÁSTICO

c o l e ç ã o

leve e resistente 
à quedas

 COZ02273VRD

2000
ml

COZ02271VRD

2300
ml

COZ02270VRD

4000
ml

COZ02275VRD

1300
ml

qua-
dra-
dos

retan-
gulares

10cm

23cm16cm
12cm

20cm13cm

16cm

2 cm16cm

10cm

15cm

pote de 
plástico!



levar
p a r a



15cm

4cm

gancho
para prender na 

roupa ou na coleira

espaço para colocar 
saquinhos

espaço para colocar 
álcool em gel

20
saquinhos

cabem 

decompõe
em até 24 meses reforçado

para evitar acidentes…

já picotado
para destacar os

saquinhos facilmente

14cm

6,5cm

para a higiene do seu 
animal e do ambiente

com dispenser
de álcool 

em gel!

 saquinhos 
biodegradáveis60 

vem com:

PORTA SAQUINHOS E ÁLCOOL EM GEL

cod. PET01857AMR 
cod. PET01857AZL 

REFIL DE SAQUINHOS HIGIÊNICOS BIODEGRADÁVEIS

cod. PET01859EST 

AMR

AZL



14cm

um pote higiênico e prático, ótimo 
para acompanhar nos passeios!

11cm

não acumula
resíduos

ABERTO

FECHADO

tamanho ideal
para bolsas e mochilas

BPA
LIVRE DE

BACANA PARA
VIAGENS 

E PASSEIOS

SE
RV

E PARA BEBIDA

E PARA COMID
A

RETRÁTIL

silicone 
resistente

COMEDOURO RETRÁTIL

cod. PET01866AMR 
cod. PET01866AZL 

P-M

AMR

AZL



BPA
LIVRE DE

prático
alça para

transporte!

resistente
a odores

e manchas

diferentes
encaixes

fácil de levar
na bolsa ou
na mochila

sempre à mão
para hidratar

seu pet

MINI POTES EMPILHÁVEIS

cod. COZ00689BRC

GARRAFA DE BOLSO

cod. COZ01471TPR
cod. COZ01471VER

40ml 

60ml 

100ml 

150ml 

22cm
bacana

para levar no passeio4
peças

vem

VER

TPR finiiinha...



brincar
p a r a



é só colocar petiscos 
secos ou úmidos

8cm

para:
mastigar,
brincar
e buscar

para cães e gatos de
pequeno porte

não machuca os

BOLA PARA MORDER  

1

DURÁVELATÓXICO

para cães de
pequeno/médio porte

dentes

dentes

ajuda a limpar os

antiestresse
diverte e entretem 

para brincar
sozinho ou junto

 v
em conhecer!

23cm

5cm

PP

cod. PET01868AZL 

MORDEDOR DE CORDA P-M

cod. PET01860BRC 

AZL



25 cm

antiderrapante

13cm

INTERATIVOANTIESTRESSE

o queridinho 
            dos gatos!

bacana
para brincar sozinho

TORRE DE BOLINHAS PARA GATOS

cod. PET01869AZL AZL



5c
m

1,9cm

dentinhos
que prendem petiscos

    o acessório que ajuda
a tirar selfie com seu pet

1
prenda o
selfikos

no celular

2
coloque um
petisco no

selfikos

3
tire uma foto

com a atenção
do seu pet

SELFIKOS

cod. PET01871RSA 
cod. PET01871VRD 

RSA

VRD



organizar
p a r a



brinquedos, tapetes, bebedouros, 
itens que não podem faltar no passeio 

e muito mais!

para guardar

para o cantinho
do seu pet:

sua rotina e 
sua casa bem
organizadas!

ORGANIZADOR DOBRÁVEL

cod. LAV01151AZL AZL

cod. LAV01151CZC CZC

CESTOS ARAMADOS COM FORRO

27
cm

27cm27cm

PEVA
material suave, 

durável e impermeável!

4
litros

cod. LAV02202PRT

GRANDE

3
litros

cod. LAV02203PRT

PEQUENO

15cm

18cm

20cm

25cm

forro
removível!



cod. LAV01226CNZ 
cod. LAV01226VRD 

CNZ

VRD

39cm

33cm

33cm 24cm

16
cm

25cm

24
cm

35
cm

9
litros

15
litros

45
litros GRANDE

cod. LAV01228CNZ 
cod. LAV01228VRD 

CNZ

VRD

PEQUENO

cod. LAV01227CNZ 
cod. LAV01227VRD 

CNZ

VRD

MÉDIO

CESTOS DE PLÁSTICO



CABIDEIRO SUSPENSO

itens básicos
sempre à mão

para coleiras,
toalhas e o que 

você quiser!

na hora do
passeio,
ter tudo à mão.

na porta, na área de serviço, 
no hall de entrada, na parede...

cod. LAV01146PRT

CABIDE DE METAL E MADEIRA PARA PORTA

cod. LAV01139BRC
cod. LAV01139PTE PTE

BRC

2
peças

vem



KIT DE 2 GANCHOS DE METAL COM ADESIVO

cod. LAV02140CNZ

KIT DE 2 GANCHOS DE MADEIRA COM ADESIVO

cod. LAV02142NAT

KIT DE 2 GANCHOS DUPLOS DE METAL COM ADESIVO

cod. LAV02141CNZ

2kg
aguentam até

com adesivos na 
parte de trás!

resistentes
e duráveis

de madeira!

8c
m

5,
4c

m
6,3cm



o.ikos
segue a gente no Instagram :)


