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O Firmie
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Firma Vector Food powstała w roku 1995. Od początku 
działalności świadomie i odpowiedzialnie kształtowaliśmy 
markę, kierując się jakością jako wyznacznikiem. 
Starannie wyselekcjonowane i dobrane produkty, jak 
i współpraca z najlepszymi dostawcami, sprawiły, że nasze 
przysmaki bardzo szybko pozyskały zaufanie wśród klientów, których liczba ciągle rośnie! Dzięki dużej 
wrażliwości na zmiany zachodzące na rynku karm i przysmaków, stale poszerzamy i dopasowujemy 
naszą ofertę do aktualnych trendów. Po 18 latach możemy śmiało zagwarantować Państwu, że nasze 
przysmaki to najlepsza, 100 % naturalna przekąska dla psa, bo każdy pies jest wyjątkowy i zasługuje na 
wyjątkowe łakocie.

JAKOŚĆ JEST DLA NAS PRIORYTETEM

Jakość oferowanych produktów ma dla nas kluczowe 
znaczenie. Od lat pracujemy w oparciu o system 
HACCP,GMP i GHP. Produkty, które oferujemy spełniają 
wszystkie obowiązujące normy, gdyż dbamy o 
bezpieczeństwo i zadowolenie naszych czworonożnych 
klientów.

DZIELIMY SIĘ Z INNYMI

Sukces jaki odnieśliśmy pozwala nam na aktywne 
wspieranie schronisk dla psów i akcji charytatywnych na 
rzecz zwierząt.Jesteśmy również patronatem wielu 
zawodów Agility i wystaw Psów Rasowych w całej 
Polsce.

STAWIAMY NA LUDZI

Największym kapitałem naszej firmy są ludzie, ich 
zaangażowanie,wiedza i doświadczenie. Kompetentny 
zespół to podstawa naszego sukcesu i zadowolenia 
naszych Klientów.

WSPÓLNA PRACA, TO WSPÓLNY 
SUKCES

Na swoim koncie mamy wiele sukcesów i wyróżnień, 
jednak największym wyrazem uznania są dla nas setki 
zadowolonych Klientów. Na takie uznanie pracujemy już 
wspólnie od wielu lat.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE – TO NAS WYRÓŻNIA!



Produkty naszej firmy, są doskonałym gryzakiem dla szczeniąt jak i dorosłych psów, usuwają kamień 
nazębny i pomagają dbać o uzębienie. Ponad to, gryzaki Vector-Food zawierają składniki niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu psa, będące naturalnym źródłem białka, witamin i minerałów.

Zainspirowani potrzebami pokarmowymi czworonogów, opracowaliśmy specjalną technologię  
przygotowania przysmaków, która pozwala na zachowanie wszystkich substancji odżywczych, witamin, 
aminokwasów i mikroelementów, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu psa. Stale 
ulepszamy linie produkcyjne, koncentrując się na produkcie jak najlepszej jakości.

Co jednak najważniejsze, naturalne gryzaki dla psów firmy Vector-Food nie zawierają dodatku 
wypełniaczy, sztucznych środków aromatyzujących, barwników ani konserwantów!

Stale dbamy o wysoką jakość naszych produktów i dobre imię marki. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
wiemy, że białko zwierzęce jest podstawowym składnikiem budulcowym dla organizmu każdego psa. 

PRODUKTY POZYSKIWANE W 100% Z NATURALNYCH SUROWCÓW
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GOLDEN LINE
Dla tych najmniejszych         
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DROBNE KAWAŁKI, ŁATWIEJSZE 
GRYZIENIE

NAZWA PRODUKTU / OPIS OPAKOWANIE

CHIPS WOŁOWY BIAŁY "YORK”
Naturalny przysmak ze skóry wołowej. Idealnie 
stymulujący zgryz i redukujący kamień. 

KOSTKA WOŁOWA "YORK”
Naturalny przysmak z serca wołowego. Produkt bogaty w 
żelazo i witaminę A, uznawany za rarytas wśród 
przysmaków.

KRAKERSY DROBIOWE "YORK"                                        
Naturalny przysmak z żołądka drobiowego. Chrupiący 
przysmak, dba o uzębienie naszych czworonogów. 
Bardzo delikatny, zawierający bardzo dużo 
mikroelementów wspomagających trawienie.

MAKARONIKI "YORK" ciemne
Delikatny, lekkostrawny, przysmak wieprzowo-
wołowy. Polecane szczególnie dla szczeniąt i psów 
o drobnych pyskach.
 

MAKARONIKI "YORK" jasne
Delikatny, lekkostrawny, przysmak wieprzowo-
wołowy. Polecane szczególnie dla szczeniąt i psów 
o drobnych pyskach.

50g

50g

50g

50g

50g



PRZYSMAKI MINI-MIX „YORK” 
Mix naturalnych gryzaków dla psów.

RURKI WOŁOWE "YORK”
Kawałki suszonego mięsa wołowego są doskonałym 
naturalnym uzupełnieniem diety psa, a także 
świetnym sposobem na nagradzanie. 

SKÓRKI CHRUPKI „YORK”
Smakowite kąski z wieprzowej skórki, przysmak 
idealny dla małych smakoszy

SMAKOŁYK WOŁOWY "YORK" 
Przysmak z mięsa wołowego, znakomicie utrzymuje 
zęby w czystości, masuje dziąsła i pozwalają 
zachować higienę jamy ustnej 

SZYJE DROBIOWE "YORK" 
Naturalny przysmak szyjki drobiowe, idealny na małą 
przekąskę, bogaty w białko.

USZKO DLA "YORK`a”
Z pewnością najpopularniejszy gryzak dla psa, 
świetna zabawa dla każdego czworonoga.  

50g

50g

5 szt

3 szt

2 szt

1 szt
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40g

1 szt

3 szt

USZKA JAGNIĘCE „YORK”
Naturalny przysmak jagnięcy, szczególnie polecany 
psom ze skłonnościami do alergii.

GICZKA JAGNIĘCA „YORK”
Giczka jagnięca to dużo radości dla małych piesków. 
Doskonale wzmacnia zgryz i usuwa kamień.

ŻWACZ JAGNIĘCY „YORK”
Stymulują florę jelitową psa, co zapobiega zatruciom 
pokarmowym oraz przeciwdziała biegunkom. 

50g

MIĘSO WOŁOWE "YORK" 
Kawałki suszonego mięsa wołowego są 
doskonałym naturalnym uzupełnieniem diety 
psa, a także świetnym sposobem na 
nagradzanie.

*

*



PRZYSMAKI WOŁOWE
Dla tych zapracowanych

WYSOKO ENERGETYCZNE KĄSKI
Z MIĘSA WOŁOWEGO Z DUŻĄ
ZAWARTOŚCIĄ BIAŁKA I 
MIKROELEMENTÓW 

NAZWA PRODUKTU / OPIS
OPAKOWANIE / 
GRAMATURA

CHIPS WOŁOWY BIAŁY
Wykonane z wysokiej jakości skóry wołowej 
Chips Biały, jest doskonałym rozwiązaniem 
dla psów uczestniczących w tresurach lub
bardzo aktywnych na spacerach. 100g

3 szt
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GRYZAK WOŁOWY mały
Specjalny i długi proces suszenia, gwarantuje 
zachowanie wszystkich naturalnych właściwości 
mięsa. Trzy 15 centymetrowe kawałki gryzaka, 
doskonale wzmacniają mięśnie żuchwy.

MIĘSO WOŁOWE
Kawałki suszonego mięsa wołowego są 
doskonałym, bogatym w białko naturalnym 
uzupełnieniem diety psa. 

200g100g
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500g

ŚCIĘGNA WOŁOWE
Suszone ścięgna wołowe są wspaniałym 
przysmakiem dla psów. Znakomicie czyszczą zęby 
i usuwają płytkę bakteryjną. 

200g

100g

TCHAWICA WOŁOWA KROJONA
Delikatne, mięsne krążki dla największych smakoszy. 

200g 500g100g

PŁUCA WOŁOWE
Chude, beztłuszczowe mięso wołowe. Nadaje się dla 
wszystkich ras. Idealne dla psów wrażliwych 
skłonnych do nadwagi. 

100g

WĄTROBA WOŁOWA 
Suszone wątróbki są naturalnym źródłem 
witamin A i D.

200g 500g100g

ŻWACZE WOŁOWE
wspomagają naturalne procesy trawienia, 
poprawiają perystaltykę jelit, wpływają na poprawę 
apetytu, ale przede wszystkim chronią przed 
dysbakteriozą.

250g100g

ŻWACZE WOŁOWE MIELONE
Wspomagają naturalne procesy trawienia, 
poprawiają perystaltykę jelit, wpływają na poprawę 
apetytu, ale przede wszystkim chronią przed 
dysbakteriozą. 

GRYZAK WOŁOWY duży 
Specjalny i długi proces suszenia, gwarantuje 
zachowanie wszystkich naturalnych właściwości 
mięsa. 30 centymetrowy kawałek gryzaka, 
doskonale wzmocni mięśnie żuchwy.

KOSTKA WOŁOWA
Naturalny przysmak z serca wołowego. Produkt 
bogaty w żelazo i witaminę A, uznawany za 
rarytas wśród przysmaków.

100g
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OGON WOŁOWY BIAŁY
Ogon wołowy jest doskonałym produktem dla 
wszystkich piesków, Mięso wołowe zawarte w 
produkcie, robi z niego gryzak najwyższej klasy

STOPA WOŁOWA
Stopa wołowa dzięki temu, że jest suszona w całości, 
zawiera wszystkie najsmaczniejsze elementy takie 
jak kawałki mięsa wołowego, ścięgna, skórki i kostki. 

KOŚĆ WOŁOWA GIGANT
Polecany szczególnie ze względu na właściwości 
oczyszczające zęby oraz sprzyjające zdrowiu dziąseł. 
Długość kości wołowych to od 30 do 40 cm.

TCHAWICA WOŁOWA CAŁA
Dzięki dużej zawartości białka i protein, znakomicie 
nadaje się jako pożywienie uzupełniające codzienną 
dietę. Gryzak o długości 40 cm

KOŚĆ WOŁOWA GIGANT biała
Polecany szczególnie ze względu na właściwości 
oczyszczające zęby oraz sprzyjające zdrowiu dziąseł. 
Długość kości wołowych to od 30 do 40 cm.

GICZKA CIELĘCA
Doskonały przysmak do gryzienia i zabawy. Czyści 
zęby, jak i wzmacnia dziąsła

PENIS WOŁOWY CAŁY
Jest to jeden z niewielu przysmaków, który zawierają
 tak dużą ilość białka Ok. 90%. Długość tego gryzaka 
to 90 cm i więcej. 

UCHO WOŁOWE BIAŁE
Chrupiący i aromatyczny prawdziwy smakołyk dla psa. 
Ten gryzak proponujemy Państwu w trzech rozmiarach: 
średni, duży i maxi.

UCHO WOŁOWE SUSZONE
Chrupiący i aromatyczny prawdziwy smakołyk dla psa. 
Ten gryzak proponujemy Państwu w trzech rozmiarach: 
duży i maxi.

PENIS WOŁOWY KROJONY
Jest to jeden z niewielu przysmaków, który zawierają
tak dużą ilość białka Ok.90%. Proponujemy Państwu 
penisa wołowego o długości 20 cm, pakowanego w 
opakowania 1 szt. i 10 szt.



NAZWA PRODUKTU / OPIS
OPAKOWANIE / 
GRAMATURA

GRYZAKI BIAŁE
Naturalny przysmak z ucha środkowego. Chrupiący i 
aromatyczny, prawdziwy smakołyk dla psa. 

GRYZAKI SUSZONE
Naturalny przysmak z ucha środkowego. Chrupiący i 
aromatyczny, prawdziwy smakołyk dla psa. 

PRZYSMAKI WIEPRZOWE
Dla tych co wiedzą co dobre

NAJLEPSZE PRZYSMAKI 
Z CAŁEJ OFERTY, 
WYSOKOENERGETYCZNE
I SMAKOWITE

500g

500g 150 g

 5 szt
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5 szt

NOSKI BIAŁE
Przysmak dla psa z nosków wieprzowych. 
Stymuluje prawidłowe ukrwienie dziąseł, 
zapobiega tworzeniu się płytki bakteryjnej.

 100 g

NOSKI SUSZONE
Przysmak dla psa z nosków wieprzowych. 
Stymuluje prawidłowe ukrwienie dziąseł, 
zapobiega tworzeniu się płytki bakteryjnej.

 100g

SKÓRKA SUSZONA
Skórka, wieprzowa suszona idealna na lekka i szybką 
przekąskę.

 5 szt

PRZYSMAK MIX BIAŁY
Białe produkty cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem. W paczce znajdują się takie 
przysmaki jak :Ucho królicze białe,Chips biały, 
Stopka kurza biała, Gryzak suszony biały 2 szt.

 5 szt

PRZYSMAK MIX SUSZONY
Specjalnie przygotowana paczka z 
najpopularniejszych naszych smakołyków. Dla tych 
klientów którzy nie mogą się zdecydować 
który przysmak wybrać dla swojego czworonoga. 

3 szt

OGONY WIEPRZOWE SUSZONE
Naturalny przysmak dla psa z mięsa wieprzowego, 
bogaty w kolagen, stanowiący idealne uzupełnienie 
codziennej diety.

1 kg
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OGONY WIEPRZOWE BIAŁE
Naturalny przysmak dla psa z mięsa wieprzowego, 
bogaty w kolagen, stanowiący idealne uzupełnienie 
codziennej diety.

10 szt

500g

UCHO WIEPRZOWE krojone 
Najstarszy smakołyk dla psa w wersji krojonej - 
bogate w białko, wspomaga rozwój mięśni żuchwy i 
dba o higienę jamy ustnej psa.

UCHO WIEPRZOWE BIAŁE małe
Najpopularniejszy przysmak dla psa w wersji białej! 
Miękki, delikatny, wspaniały przysmak dla wszystkich 
ras psów.

UCHO WIEPRZOWE BIAŁE duże
Najpopularniejszy przysmak dla psa w wersji białej! 
Miękki, delikatny, wspaniały przysmak dla wszystkich 
ras psów.

UCHO WIEPRZOWE średnie
Najstarszy smakołyk dla psa o naturalnym smaku 
wędzonki - bogate w białko, wspomaga rozwój mięśni 
żuchwy i dba o higienę jamy ustnej psa.

UCHO WIEPRZOWE maxi
Najstarszy smakołyk dla psa o naturalnym smaku 
wędzonki - bogate w białko, wspomaga rozwój mięśni 
żuchwy i dba o higienę jamy ustnej psa.

UCHO WIEPRZOWE duże
Najstarszy smakołyk dla psa o naturalnym smaku 
wędzonki - bogate w białko, wspomaga rozwój mięśni 
żuchwy i dba o higienę jamy ustnej psa. 

KoŚĆ ŁOPATKOWA BIAŁA
Kość wieprzowa łopatkowa,delikatna i chrupiąca, 
zajmie psa na dobra chwilę.

KoŚĆ ŁOPATKOWA SUSZONA
Kość wieprzowa łopatkowa, delikatna i chrupiąca, 
zajmie psa na dobra chwilę. 
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KOŚĆ SZYNKOWA BIAŁA
Przysmak popularny i bardzo lubiany przez psy, te 
mniejsze i te większe. Doskonale usuwa kamień 
nazębny

KOŚĆ SZYNKOWA SUSZONA
Przysmak popularny i bardzo lubiany przez psy, te 
mniejsze i te większe. Doskonale usuwa kamień 
nazębny

NÓŻKA SUSZONA
Jest to produkt polecany raczej psom dużym, o silnym 
zgryzie. Doskonale czyści zęby i wzmacnia mięśnie 
żuchwy.



PRZYSMAKI 
DELIKATESOWE

LEKKOSTRAWNE, DELIKATNE,
NIEUCZULAJĄCE, IDEALNIE
WZMACNIAJĄCE ZGRYZ

NAZWA PRODUKTU / OPIS
OPAKOWANIE / 
GRAMATURA

MIĘSO JAGNIĘCE
Naturalne mięso suszone, 100 % tkanki 
mięśniowej. Polecane dla wrażliwych psów ze 
skłonnościami alergicznymi.

USZY KRÓLICZE BIAŁE 
Naturalny przysmak dla psa z królika. Produkt 
całkowicie obojętny i uczulający. Ze względu na 
delikatną strukturę polecany dla szczeniąt jako 
idealny gryzak na wyrastające zęby.

USZY KRÓLICZE SUSZONE 
Naturalny przysmak dla psa z królika. Produkt 
całkowicie obojętny i uczulający. Ze względu na 
delikatną strukturę polecany dla szczeniąt jako 
idealny gryzak na wyrastające zęby.

USZY CIELĘCE 
Lekkostrawna i dietetyczna przekąska dla Psa.       
Nie uczulają i nie brudzą.

100g

 5 szt 20 szt

 5 szt 20 szt
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PRZYSMAKI 
DROBIOWE

DROBNE KAWAŁKI, ŁATWIEJSZE
GRYZIENIE. CHRUPIĄCE, 
AROMATYCZNE I DELIKATNE,
TO CO NAJLEPSZE DLA 
NAJLEPSZYCH

NAZWA PRODUKTU / OPIS
OPAKOWANIE / 
GRAMATURA

KRAKERSY DROBIOWE
Chrupiący przysmak, z wyższej półki, dba o uzębienie 
naszych czworonogów. Bardzo delikatny, zawierający 
bardzo dużo mikroelementów wspomagających 
trawienie.

STOPKA INDYCZA BIAŁA
Niska zawartość tłuszczu i wysoka zawartość włókien 
powodują, że jest to doskonała przekąska dla psów z 
nadwagą lub tendencją do tycia.

STOPKA INDYCZA SUSZONA 
Niska zawartość tłuszczu i wysoka zawartość włókien 
powodują, że jest to doskonała przekąska dla psów z 
nadwagą lub tendencją do tycia.

STOPKI KURZE BIAŁE
Niska zawartość tłuszczu i wysoka zawartość włókien 
powodują, że jest to doskonała przekąska dla psów z 
nadwagą lub tendencją do tycia.

STOPKI KURZE SUSZONE
Niska zawartość tłuszczu i wysoka zawartość włókien 
powodują, że jest to doskonała przekąska dla psów z 
nadwagą lub tendencją do tycia.

SZYJKI KURZE
Szyjki drobiowe są naturalnym, zdrowym i pożywnym 
przysmakiem dla psa. Wprost idealnym na małe      
„co nieco” 

 150g

100g

1 szt

1 szt
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5 szt 10 szt 20 szt

5 szt 10 szt 20 szt
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Odpowiednia ekspozycja to połowa sukcesu!

Proponujemy Państwu firmowe regały ekspozycyjne, które w doskonały sposób zaprezentują 
nasze przysmaki w Państwa sklepie.  Stałe miejsce naszych produktów ułatwi Państwa klientom 
ich odnalezienie i przyspieszy ich zakup.
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Nasze gryzaki to gwarancja najwyższej jakości za niewielką cenę! 

Dzięki naszym przysmakom pozyskacie Państwo nowych klientów, którzy bardzo szybko 
staną się stałymi bywalcami Państwa sklepu.

Nowoczesne opakowania to gwarancja, że przysmaki zawsze będą świeże.

EURO HOLE
wygodna ekspozycja EASY OPEN

błyskawiczne otwarcie

ZIPPER 
struna otwórz/

zamknij

DUŻE OKNO
doskonale widoczny

produkt

DOYPACK
wygodne ustawianie

ETYKIETA 
czytelna etykieta 
z nazwą produktu
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WARUNKI WSPÓŁPRACY
Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom , poniżej umieściliśmy kilka pomocnych informacji dotyczących rozpoczęcia 
współpracy :

 ELASTYCZNA OFERTA 
Brak minimum logistycznego daje Państwu możliwość uzupełniania braków towarowych na bieżąco! I dobierać ulubione produkty 
Państwa klientów i ich psów.

 BŁYSKAWICZNA REALIZACJA 
Czas to pieniądz! Dlatego każde zamówienie realizowane jest w ciągu 24 h od złożenia zamówienia! 

 ATRAKCYJNOŚĆ
Dzięki licznym promocjom i gadżetom, które dokładane są do zamówień, zawsze będziecie mieli Państwo możliwość mile 
zaskoczyć swoich klientów.

 REGAŁY EKSPOZYCYJNE 
Aby nasze produkty miały stałe miejsce w Państwa sklepie i łatwiej można je było eksponować proponujemy regały sklepowe. 
Warunkiem otrzymania regału ekspozycyjnego jest comiesięczne składanie zamówień. Regały są bezpłatnie wypożyczane na 
zasadzie umowy użyczenia.

WYSYŁKA GRATIS! Dla zamówień powyżej 400 zł.
przy zamówieniach nie przekraczających 30 kg.

WAŻNE !

 zamówienia prosimy składać po rejestracji w sklepie internetowym http://www.vectorfood.pl/sklep/
 mailowo lub telefonicznie ;

 przy składaniu zamówienia prosimy o podanie pełnych danych firmy potrzebnych do wystawienia 
faktury;

 w celu lepszej komunikacji prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego

 przy realizacji pierwszych zamówień płatność będzie obowiązywała u kuriera/dostawcy,

 płatności terminowe będą możliwe dopiero po 2 dostawach.

    4 sposoby aby złożyć zamówienie

1. Drogą internetową               www.vector-food.pl/sklep

2. Faxem                                    + 48 58 686 58 08

3. Telefonicznie                        KAROLINA   667 291 757

                                                   PATRYCJA  607 108 054

4. Mailowo                                 karolina@vector-food.pl

                                                   patrycja@vector-food.pl18



w zgodzie z naturą...



Vector  Food 
K. Kaniuk i M. Kaniuk Sp. j.

Wyczechowo 8a
83-312 Hopowo

tel.: 00 48 58 694 33 05
www.vector-food.pl

Więcej o ofercie


