Производство и търговия с храна
за домашни любимци

производство и търговия
С XPAHИ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ИЛТЕКС ЕООД е лидер на българския пазар в производството и пакетажа на
сухи гранулирани храни за кучета и котки. Търговската дейност на ИЛТЕКС
ЕООД се разпростира, както на българския, така и на международния пазар
в продажби на гранулирани и консервирани храни за домашни любимци.
ФАБРИКА
ИЛТЕКС ЕООД разполага със собствено модерно
производствено предприятие и съоръжения за
ПАКЕТАЖ
екструдирани храни за кучета и котки.
Дългогодишният опит на фирмата я нарежда сред Предприятието следва съвременни принципи на
първенците в производството на гранулирани храни организиране процесите на пакетаж,
етикетиране и логистика на готовата продукция.
от висококачествени суровини, с различни реКато част от планираните инвестиции на
цептури и класове.
компанията е оборудването на
производствената база с нова пакетажна
В ИЛТЕКС ЕООД работи висококвалифициран
персонал от обучени специалисти, ангажирани в машина, повишаваща производствения
капацитет.
различните стадии от производствения цикъл и
пакетажа.
Следвайки тенденцията за пълна автоматизация на ИЛТЕКС ЕООД предлага богата гама от
производствения процес, компанията постигна над собствени брандове артикули в различни
разфасовки. Пакетажът на сухи гранулирани
15% ръст в продажбите за 2019 година.
храни за кучета и котки е в гъвкави опаковки от
0,400 кг до 10 кг.
Консервираните храни за домашни любимци
са в разфасовки 0,410 кг, 0,820 кги 1,250 кг.

производство и търговия
С XPAHИ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ИЛТЕКС ЕООД е лидер на българския пазар в производството и пакетажа на
сухи гранулирани храни за кучета и котки. Търговската дейност на ИЛТЕКС
ЕООД се разпростира, както на българския, така и на международния пазар
в продажби на гранулирани и консервирани храни за домашни любимци.

ТЪРГОВИЯ
ИЛТЕКС ЕООД произвежда и търгува с богата
гама от гранулирани и консервирани храни за
домашни любимци на българския и
чуждестранния пазар. Компанията работи с
множество партньори от Европа и Азия и
постоянно се развива навлизайки на нови
пазари.

Коректните партньорски взаимоотношения и
успешните търговски практики са в основата
на успеха и установяване на лидерски
пазарни позиции на ИЛТЕКС ЕООД.

Следвайки тенденцията за пълна автоматизация на
производствения процес, компанията постигна над 15% ръст в
продажбите за 2019 година.

ГРАНУЛИ ЗА
КУЧЕТА

Cyxa екструдирана пълноценна храна за кучета,
предназначена за ежедневна употреба, подходяща
за израснали животни от всички породи, с нормална
активност и умерена нужда от енергия.

ЕНЕРДЖИ

Компонентен състав: зърнени
продукти и субпродукти (от които
мин. 8% ориз), преработени
животински продукти (мин. 8%
пилешки), мазнини, пулп от цвекло
(мин.1%), пивни дрожди (мин.1%),
ленено семе (мин. 0,1%), МОС
(маннан олигозахариди),витамини
и минерали.
Аналитичен състав: суров протеин –
28.4%, сурови мазнини – 15.3%,
сурова пепел –
7.3%, сурови влакнини – 2.4%, влага –
8%, обменна енергия – 3695 kcal/kg.

Посочената дневна дажба е препоръчителна и
може да бъде променяна в зависимост от
породата, възрастта, активността, условията на
отглеждане и състоянието на кучето.
Важно: да се осигури свободен достъп до вода за
пиене в неограничени количества.
Логистична информация:

Начин на употреба: Готово за директна
консумация.
Съхранение: в оригинална опаковка, в
чисти, сухи, проветриви, защитени от
пряка слънчева светлина и гризачи места,
далеч от източници на силна миризма.
Срок на годност: 1 година от датата на
ПРОИЗВОДСТВО

ГРАНУЛИ ЗА
КУЧЕТА

Cyxa екструдирана пълноценна храна за кучета,
предназначена за ежедневна употреба, подходяща
за израснали животни от всички породи, с нормална
активност и умерена нужда от енергия.

ЕЛИТ ДОГ БЕБЕ

Компонентен състав: зърнени продукти
и субпродукти (от които мин. 8% ориз),
преработени животински продукти
(мин. 8% пилешки), мазнини, пулп от
цвекло (мин.1%), пивни дрожди
(мин.1%), МОС (маннан
олигозахариди), витамини и минерали.
Аналитичен състав: суров протеин –
27,0%, сурови мазнини – 13,0%, сурова
пепел –6,8%, сурови влакнини – 2.4%,
обменна енергия – 3505 kcal/kg.
Начин на употреба: Готово за директна
консумация.
Съхранение: в оригинална опаковка, в
Логистична информация:
чисти, сухи, проветриви, защитени от
пряка слънчева светлина и гризачи
места, далеч от източници на силна
миризма.
Срок на годност: 1 година от датата на
ПРОИЗВОДСТВО

Посочената дневна дажба е препоръчителна и
може да бъде променяна в зависимост от
породата, възрастта, активността, условията на
отглеждане и състоянието на кучето.
Важно: да се осигури свободен достъп до вода за
пиене в неограничени количества.
Препоръки за хранене
Подрастващи кучета

Бременни или лактиращи кучета

ГРАНУЛИ ЗА
КУЧЕТА

Cyxa екструдирана пълноценна храна за кучета,
предназначена за ежедневна употреба, подходяща
за израснали животни от всички породи, с нормална
активност и умерена нужда от енергия.

Компонентен състав: зърнени продукти,
месо и животински субпродукти,
мазнини, витамини, минерали,
оцветители (E1 10, E102+E131) и
антиоксиданти(Е320+Е32Ј+E324).
Аналитичен състав: суров протеин —
18%, сурови мазнини — 9%, сурова
пепел — 6%, сурови влакнини —2%.
Начин на употреба: Готово за директна
консумация.
Съхранение: в оригинална опаковка, в
чисти, сухи, проветриви и защитени от
гризачи места.
Срок на годност: 1 година от датата на
ПРОИЗВОДСТВО

ЕЛИТ ДОГ
МИКС
10кг.

Препоръки за хранене:

Посочената дневна дажба е
препоръчителна и може да бъде
променяна в зависимост от
породата, възрастта, активността,
условията на отглеждане и състоянието
на кучето.
Важно: да се осигури свободен достъп
до вода за пиене в неограничени
количества.
Логистична информация:

ГРАНУЛИ ЗА
КУЧЕТА

Cyxa екструдирана пълноценна храна за кучета,
предназначена за ежедневна употреба, подходяща
за израснали животни от всички породи, с нормална
активност и умерена нужда от енергия.

ЛУПИ
10кг.

СЪНИ ДОГ
10кг.

РОКИ
10кг.

Аналитичен състав: суров протеин — 18%, сурови мазнини
— 9%, сурова пепел — 6%, сурови влакнини —2%.
Съхранение: в оригинална опаковка, в чисти, сухи,
проветриви и защитени от гризачи места.
Срок на годност: 1 година от датата на ПРОИЗВОДСТВО
Компонентен състав: зърнени продукти, месо и животински
субпродукти, мазнини, витамини, минерали и
антиоксиданти (E320+E321 +E324).
Начин на употреба: Готово за директна консумация.

Посочената дневна дажба
е препоръчителна и може да бъде
променяна в зависимост от
породата, възрастта, активността,
условията на
отглеждане и състоянието на кучето.
Важно: да се осигури свободен достъп до
вода за пиене в неограничени количества.
Препоръки за хранене:

Логистична информация:

ГРАНУЛИ ЗА
КУЧЕТА

производство и търговия
С XPAHИ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
Cyxa екструдирана пълноценна храна за кучета,
предназначена за ежедневна употреба, подходяща
за израснали животни от всички породи, с нормална
активност и умерена нужда от енергия.

Компонентен състав: зърнени продукти,
месо и животински субпродукти,
мазнини, витамини, минерали и
антиоксиданти (E320+E321 +E324).
Начин на употреба: Готово за директна
консумация.
Аналитичен състав: суров протеин —
18%, сурови мазнини — 6%, сурова
пепел — 6%, сурови влакнини —2%.
Сохранение: в оригинална опаковка, в
чисти, сухи, проветриви и защитени от
гризачи места.
Срок на годност: 1 година от датата на
ПРОИЗВОДСТВО

ИКОНОМИК
10кг.

Препоръки за хранене:

Посочената дневна дажба е
препоръчителна и може да бъде променяна
в зависимост от породата, възрастта,
активността, условията на отглеждане и
състоянието на кучето.
Важно: да се осигури свободен достъп до
вода за пиене в неограничени количества.
Логистична информация:

БАКОВЕ

Икономична поддържаща формула
-18% протеин
-6% мазнини
Базова поддържаща формула - МОНО
-18% протеин
-9% мазнини
Базова поддържаща формула - МИКС
-18% протеин
-9% мазнини
Базова поддържаща формула - ЕНЕРДЖИ
-30% протеин
-14% мазнини
Базова поффържаща формула - ДЖУНИЪР
-28% протеин
-14% мазнини
Логистична информация:

ГРАНУЛИ ЗА
котки

Компонентен състав: зърнени продукти,
преработени животински продукти(мин. 4%
пилешки), мазнини, витамини и минерали.
Аналитичен състав: суров протеин – 26%,
сурови мазнини – 10%, сурова пепел – 8%,
сурови влакнини – 2%
Начин на употреба: Готово за директна
консумация.
Съхранение: в оригинална опаковка, в
чисти, сухи, проветриви, защитени от пряка
слънчева светлина и гризачи места, далеч
от източници на силна миризма.
Срок на годност: 1 година от датата на
производство
Препоръки за хранене:

Логистична информация:

Компонентен състав: зърнени продукти,
преработени животински продукти(мин. 4%
пилешки в кафявите гранули), мазнини,
витамини и минерали.
Аналитичен състав: суров протеин – 26%,
сурови мазнини – 10%, сурова пепел – 8%,
сурови влакнини – 2%
Начин на употреба: Готово за директна
консумация.
Съхранение: в оригинална опаковка, в
чисти, сухи, проветриви, защитени от пряка
слънчева светлина и гризачи места, далеч
от източници на силна миризма.
Срок на годност: 1 година от датата на
производство
Препоръки за хранене:

Компонентен състав: зърнени продукти,
преработени животински продукти(мин. 4%
пилешки), мазнини, витамини и минерали.
Аналитичен състав: суров протеин – 26%,
сурови мазнини – 10%, сурова пепел – 8%,
сурови влакнини – 2%
Начин на употреба: Готово за директна
консумация.
Съхранение: в оригинална опаковка, в
чисти, сухи, проветриви, защитени от пряка
слънчева светлина и гризачи места, далеч
от източници на силна миризма.
Срок на годност: 1 година от датата на
производство
Препоръки за хранене:

Логистична информация:
Логистична информация:

ПАКЕТАЖ

СЪНИ ДОГ
2.5кг

ЕЛИТ ДОГ
МИКС
0.500кг

Компонентен състав: зърнени продукти,
месо и животински субпродукти, мазнини,
витамини, минерали, оцветители (E1 10,E102
+E131) и антиоксиданти(Е320+Е32Ј+E324).
Аналитичен състав: суров протеин — 18%,
сурови мазнини — 9%, сурова пепел — 6%,
сурови влакнини —2%.
Начин на употреба: Готово за директна
консумация.
Съхранение: в оригинал на опаковка, в
чисти, сухи, проветриви и защитени от
гризачи места.
Срок на годност: 1 година от датата на
ПРОИЗВОДСТВО

СЪНИ ДОГ
0.500кг

Компонентен състав: зърнени продукти, месо и животински субпродукти, мазнини,
витамини, минерали и антиоксиданти (Е320 +Е321).
Аналитичен състав: суров протеин – 18%, сурови мазнини – 9%, сурова пепел – 6%,
сурови влакнини – 2%.
Начин на употреба: Готово за директна консумация.
Съхранение: в оригинална опаковка, в чисти, сухи, проветриви и защитени от
гризачи места.
Препоръки за хранене:

Логистична информация 0.500кг :

Логистична информация 2.5кг :
кашон

Логистична информация 0.500кг :

ПАКЕТАЖ

СЪНИ КЕТ
ПИЛЕ 0.400

Компонентен състав: зърнени продукти,
месо и животински субпродукти (мин
4% преработени пилешки продукти),
мазнини, витамини, минерали,
оцветител (Е129), антиоксиданти (Е310-Е
320+Е321) и аромат.
Аналитичен състав: суров протеин –
26%, сурови мазнини – 10%, сурова
пепел – 6%, сурови влакнини – 2%.

СЪНИ КЕТ
МИКС 0.400
кг

СЪНИ КЕТ
ДРОБ 0.400

Компонентен състав: зърнени продукти,
преработени животински продукти(мин.
4% пилешки), мазнини, витамини и
Компонентен състав: зърнени продукти, месо и животински
минерали.
субпродукти (мин 4% преработени пилешки продукти), мазнини,
витамини, минерали, оцветител (Е129), антиоксиданти (Е310-Е320+Е
Аналитичен състав: суров протеин –
321) и аромат.
26%, сурови мазнини – 10%, сурова
пепел – 8%, сурови влакнини – 2%

Начин на употреба: Готово за директна
консумация.
Начин на употреба: Готово за директна Съхранение: в оригинална опаковка, в
чисти, сухи, проветриви, защитени от
консумация.
Съхранение: в оригинална опаковка, в пряка слънчева светлина и гризачи
места.
чисти, сухи, проветриви, защитени от
Срок на годност: 1 година от датата на
пряка слънчева светлина и гризачи
ПРОИЗВОДСТВО
места.
Срок на годност: 1 година от датата на
Препоръки за хранене:
ПРОИЗВОДСТВО

Аналитичен състав: суров протеин – 26%, сурови мазнини – 10%,
сурова пепел – 6%, сурови влакнини – 2%.
Начин на употреба: Готово за директна консумация.
Съхранение: в оригинална опаковка, в чисти, сухи, проветриви,
защитени от пряка слънчева светлина и гризачи места.
Срок на годност: 1 година от датата на ПРОИЗВОДСТВО
Препоръки за хранене:

Препоръки за хранене:

Логистична информация:

Логистична информация:

Логистична информация 0.400кг:

Логистична информация 2кг:

консерви за
кучета

Вкусна и пълноценна храна за израснали кучета. Вкусни хапки , създадени да задоволят
хранителните потребности на кучета
от всяка възраст , физиологично състояние , порода и жизнен стадий . Произведена
по съвременна технология , под ветеринарен контрол , пълноценната храна за
кучета , осигурява балансиран комплекс от витамини , минерали , масла , протеини и
растителни влакна за отлична форма на Вашия домашен любимец

ЕЛИТ ДОГ
-Хапки с месо от
дивеч 1,250кг

Компонентен състав: Месо и
животински субпродукти
месо от дивеч мин . 4%),
зеленчуци, зърнени продукти,
витамини и минерали.

ЕЛИТ ДОГ
-Хапки с месо и
зеленчуци 1,250кг

ЕЛИТ ДОГ
-Хапки с пилешко
месо 1,250кг

Компонентен състав: Месо и
животински субпродукти
(месо от пиле мин . 4%),
зеленчуци, зърнени продукти,
витамини и минерали.

Аналитичен състав: суров протеин 5,5 сурови мазнини 3,5
сурова пепел 1.9 сурови влакнини 0.5 %%, влага 82%.
Начинна употреба: Готово за директна консумация Да се
сервира на стайна температура.
Съхранение: не отворени, сухи , чисти и проветриви
помещения , на стайна температура. След отваряне да се
съхранява в хладилник до 4 дни.

Компонентен състав: Месо и
животински субпродукти
(0,5% сух морков ,
еквивалентно на 4,3%
моркови , 0,5% сух грах ,
еквивалентно на 4,3% грах ,
зеленчуци, зърнени продукти,
витамини и минерали.

Логистична информация:

консерви за
кучета

Вкусна и пълноценна храна за израснали кучета. Вкусни хапки , създадени да задоволят
хранителните потребности на кучета
от всяка възраст , физиологично състояние , порода и жизнен стадий . Произведена
по съвременна технология , под ветеринарен контрол , пълноценната храна за
кучета , осигурява балансиран комплекс от витамини , минерали , масла , протеини и
растителни влакна за отлична форма на Вашия домашен любимец

КРИС
-Хапки с месо от
заек -1,250кг

Компонентен състав: Месо и
животински субпродукти (от
заек мин . 4%), зеленчуци,
зърнени продукти, витамини
и минерали.

КРИС
-Хапки с пилешко
месо -1,250кг

КРИС
-Хапки с месо и
зеленчуци - 1,250кг

Компонентен състав: Месо и
животински субпродукти
(0,5% сух морков ,
еквивалентно на 4,3%
моркови , 0,5% сух грах ,
еквивалентно на 4,3% грах ,
зеленчуци, зърнени продукти,
витамини и минерали.

Аналитичен състав: Суров протеин 5,5 сурови мазнини 3,5
сурова пепел 1.9 сурови влакнини 0.5 %%, влага 82%.
Начинна употреба: Готово за директна консумация. Да се
сервира на стайна температура.
Съхранение: Не отворени, сухи , чисти и проветриви
помещения , на стайна температура. След отваряне да се
съхранява в хладилник до 4 дни.

Компонентен състав: Месо и
животински субпродукти
(месо от пиле мин . 4%),
зеленчуци, зърнени продукти,
витамини и минерали.

Логистична информация:

консерви за
котки

Вкусна и пълноценна храна за израснали котки. Вкусни хапки, създадени да задоволят
хранителните потребности на котки от всяка възраст, физиологично състояние, порода и
жизнен стадий. Произведена по съвременна технология, под ветеринарен контрол,
пълноценната храна за котки, осигурява балансиран комплекс от витамини, минерали,
масла, протеини и растителни влакна за отлична форма на Вашия домашен любимец.
СЪНИ КЕТ
Хапки с пилешко
месо - 0,820гр

Компонентен състав:
Месо и животински
субпродукти (месо от
пиле мин. 4%),
зеленчуци, зърнени
продукти, витамини и
минерали.

СЪНИ КЕТ
Хапки с агнешко и
пуешко месо- 0,820гр

Компонентен състав:
Месо и животински
субпродукти ( агнешко
месо мин. 4%),
зеленчуци, зърнени
храни, минерали.

СЪНИ КЕТ
Хапки със заешко
месо - 0,820гр

Компонентен състав:
Месо и животински
субпродукти (месо от
заек мин. 4%),
зеленчуци, зърнени
продукти, витамини и
минерали.

Аналитичен състав: суров протеин – 6%, сурови мазнини – 3%,
сурова пепел – 1.9%,сурови влакнини – 0.3%, влага 82%.
Начин на употреба: Готово за директна консумация. Да се сервира
на стайна температура. Непредназначено за консумация от хора!
Съхранение: Неотворени, сухи, чисти и проветриви помещения, на
стайна температура. След отваряне да се съхранява в хладилник.

Логистична информация 0,820кг:

СЪНИ КЕТ
Хапки с риба тон
- 0,410гр

СЪНИ КЕТ
Хапки със заешко
месо - 0,410гр

Компонентен състав:
Месо и животински
субпродукти, зеленчуци,
зърнени продукти,
риба и рибни
субпродукти (риба мин.
4%), витамини и
минерали.

Компонентен състав:
Месо и животински
субпродукти (месо от
заек мин. 4%),
зеленчуци, зърнени
продукти, витамини и
минерали.

СЪНИ КЕТ
Хапки с агнешко и
пуешко месо- 0,410гр
Компонентен състав:
Месо и животински
субпродукти ( агнешко
месо мин. 4%),
зеленчуци, зърнени
храни, минерали.

СЪНИ КЕТ
Хапки с пилешко
месо - 0,410гр

Компонентен състав:
Месо и животински
субпродукти (месо от
пиле мин. 4%),
зеленчуци, зърнени
продукти, витамини и
минерали.

СЪНИ КЕТ
Хапки с месо от дивеч
-0,410 гр.
Компонентен състав:
Месо и животински
субпродукти (месо от
дивеч мин. 4%),
зеленчуци, зърнени
продукти, витамини и
минерали.

Логистична информация 0,410кг

:

консерви за
котки

Вкусна и пълноценна храна за израснали котки. Вкусни хапки, създадени да задоволят
хранителните потребности на котки от всяка възраст, физиологично състояние, порода и
жизнен стадий. Произведена по съвременна технология, под ветеринарен контрол,
пълноценната храна за котки, осигурява балансиран комплекс от витамини, минерали,
масла, протеини и растителни влакна за отлична форма на Вашия домашен любимец.
КЛЕО
Хапки с пилешко месо
- 0,820гр

КЛЕО
Хапки с агнешко месо
- 0,820гр

Компонентен състав:
Месо и животински
субпродукти (месо от
пиле мин. 4%),
зеленчуци, зърнени
продукти, витамини и
минерали.

КЛЕО
Хапки със заешко месо
- 0,820гр

Компонентен състав:

Компонентен състав:

Месо и животински
субпродукти ( агнешко
месо мин. 4%),
зеленчуци, зърнени
храни, минерали.

Месо и животински
субпродукти (месо от
заек мин. 4%),
зеленчуци, зърнени
продукти, витамини и
минерали.

КЛЕО
Хапки с риба тон 0,410гр

Компонентен състав:
Месо и животински
субпродукти, зеленчуци,
зърнени продукти,
риба и рибни
субпродукти (риба мин.
4%), витамини и
минерали.

Аналитичен състав: Суров протеин – 6%, сурови мазнини – 3%,
сурова пепел – 1.9%,сурови влакнини – 0.3%, влага 82%.

Аналитичен състав: Суров протеин – 6%, сурови мазнини – 3%,
сурова пепел – 1.9%,сурови влакнини – 0.3%, влага 82%.

Начин на употреба: Готово за директна консумация. Да се сервира
на стайна температура. Непредназначено за консумация от хора!

Начин на употреба: Готово за директна консумация. Да се сервира
на стайна температура. Непредназначено за консумация от хора!

Съхранение: Неотворени, сухи, чисти и проветриви помещения, на
стайна температура. След отваряне да се съхранява в хладилник.

Съхранение: Неотворени, сухи, чисти и проветриви помещения, на
стайна температура. След отваряне да се съхранява в хладилник.

Логистична информация 0,820кг:

Логистична информация 0,410кг:

консерви за
котки

Вкусна и пълноценна храна за израснали котки. Вкусни хапки, създадени да задоволят
хранителните потребности на котки от всяка възраст, физиологично състояние, порода и
жизнен стадий. Произведена по съвременна технология, под ветеринарен контрол,
пълноценната храна за котки, осигурява балансиран комплекс от витамини, минерали,
масла, протеини и растителни влакна за отлична форма на Вашия домашен любимец.
КРИС
-Хапки със заешко
месо - 0,410гр

Компонентен състав:
Месо и животински
субпродукти (месо от
заек мин. 4%),
зеленчуци, зърнени
продукти, витамини и
минерали.

КРИС
-Хапки с пилешко
месо - 0,410гр

Компонентен състав:
Месо и животински
субпродукти (месо от
пиле мин. 4%),
зеленчуци, зърнени
продукти, витамини и
.минерали.

КРИС
-Хапки с агнешко
месо - 0,410гр

Компонентен състав:
Месо и животински
субпродукти ( агнешко
месо мин. 4%),
зеленчуци, зърнени
храни, минерали.

КРИС
-Хапки с месо от
дивеч - 0,410гр

Компонентен състав:
Месо и животински
субпродукти (месо от
дивеч мин. 4%),
зеленчуци, зърнени
продукти, витамини и
минерали.

Аналитичен състав: Суров протеин – 6%, сурови мазнини – 3%,
сурова пепел – 1.9%,сурови влакнини – 0.3%, влага 82%.
Начин на употреба: Готово за директна консумация. Да се сервира
на стайна температура. Непредназначено за консумация от хора!

*Работим само с евро стандарт палет,
всеки евро палет е фолиран на машина

Съхранение: Неотворени, сухи, чисти и проветриви помещения, на
стайна температура. След отваряне да се съхранява в хладилник.

Илтекс ЕООД

Логистична информация 0,410кг:

рег. номер 039144147
9144 с.Слънчево
Община Аксаково
тел. за връзка: 0877500028
офис е-майл: office@iltex.bg
за поръчки: orders@iltex.bg

