


“Baxter Toys” Ltd. to łotewski producent zabawek dla zwierząt.

Spółka została założona w 2015 roku jako projekt partnerski do spółki-

matki „Forplast” Ltd., która od 2008 roku specjalizuje się w dostarczaniu 

oraz sprzedaży materiałów polimerycznych.

Założyciele spółki, będący nie tylko specjalistami w obszarze polimerów, 

ale także entuzjastycznymi właścicielami psów, zdecydowali przełożyć 

swoją wiedzę i umiejętności w stworzenie produktu, który jest 

bezpieczny dla zwierząt, ma szeroką gamę zastosowań oraz unikalne 

właściwości w zakresie wytrzymałości.

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością: w „BaxterToys” troszczymy się 

o zwierzęta i pracujemy z pasją, by uczynić ich życie zdrowsze, weselsze 

oraz bardziej kolorowe!

O nas

3



Informacje dotyczące
bezpieczeństwa oraz składu zabawek
Analizując rynek zabawek dla zwierząt pod kątem zastosowanych w nich 

składników z przykrością stwierdzamy, że rynek jest zalany niskiej jakości 

produktami, które nie tylko są mało wytrzymałe jak na potrzeby 

wymagającego psa, ale także często mogą realnie zaszkodzić zdrowiu 

zwierzaka. W większości przypadków elastyczne zabawki polimerowe 

składają się z wulkanizowanej gumy zawierającej toksyczne metale ciężkie, 

a także z miękkiego PCV czy niskiej jakości plastizolu, który kryje w sobie 

niebezpieczne ftalany oraz inne szkodliwe materiały plastikopodobne.

Zespół naszych inżynierów zauważył, że jak dotąd w Europie nie było 

przeprowadzonych żadnych poważnych badań ani nie wprowadzono 

odpowiednich standardów w zakresie wymogów produkcji zabawek dla 

zwierząt, które zapewniłyby bezpieczeństwo czworonogów. Ustanowiliśmy 

dla siebie ambitne, ale osiągalne cele - stworzenie wysokiej jakości zabawek 

dla zwierząt, poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii i użycie 

bezpiecznych materiałów, które nie będą zawierały żadnych szkodliwych 

składników.
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Wszystkie nasze produkty spełniają wymogi Dyrektywy

Europejskiej EN 71/3 oraz EN 71/9, nie zawierają PCV, metali

ciężkich ani ftalanu, a także są fizycznie bezpieczne zarówno

dla zwierząt jak i dla ludzi.

W trakcie opracowywania naszych zabawek bazowaliśmy na wiedzy 

weterynarzy, biologów oraz rekomendacjach czołowych hodowców psów. 

Zapoznaliśmy się także i wzięliśmy pod uwagę badania Technological 

University of Texas w zakresie niebezpieczeństw i wpływu wybranych 

substancji chemicznych na zdrowie i życie zwierząt.

Wyniki badań uniwersyteckich pokazują, że zabawki zawierające 

plastikowe i winylowe ftalany (estry kwasu ftalanowego) oraz w BPA 

(Bispehenol-A), mogą wniknąć w ciało psa oraz spowodować u niego 

zmiany hormonalne, zaburzenia reprodukcyjne, bezpłodnść oraz 

zwielokrotnić ryzyko raka. Ponadto, metale ciężkie oraz ich różne 

kombinacje są wysoce toksyczne i mogą gromadzić się w tkankach, 

prowadząc do poważnych chorób neurologicznych.

Aby zapewnić najwyższą jakość produkcji zabawek, zdecydowaliśmy się 

zastosować standardy Europejskiej Dyrektywy w spraweie 

bezpieczeństwa zabawek - EN 71, rozdział 3 I 9.

Super wytrzymała 

formuła Bezpieczne dla psa

Delikatne w dotyku



Materiały użyte w procesie produkcji naszych zabawek są odpowiednie nie tylko 

do wytwarzania produktów dla zwierząt, lecz bezpieczne także do tworzenia 

zabawek dla dzieci. Zabawki BaxterToys są wykonne z wysokiej jakości kauczuku 

termoplastycznego (Forplast-Z). Ten unikalny materiał został specjalnie 

ulepszony we współpracy z niemieckim laboratorium specjalizującym się w 

produkcji zabawek dla zwierząt i stał się własnością intelektualną naszej firmy.

Forplast-Z to hypoalergiczny, nie-toksyczny, bezwonny, delikatny w dotyku 

materiał, który jednocześnie cechuje się ponadprzeciętną wytrzymałością. Istotne 

jest, że nie zawiera żadnych metali ciężkich (takich jak ołów), PCV czy ftalanów.

Zabawki wyprodukowane z Forplast-Z są wytrzymałe, elastyczne, bez problemu 

znoszą gryzienie i przerzuwanie, a także nadają się do recyclingu. Forplast-Z jest 

wodoodporny, a ze względu na swoją lekką wagę - utrzymuje się na wodzie, co 

jest istotne podczas zabaw ze zwierzakami na otwartej przestrzeni w okolicy 

zbiorników wodnych. Nasze produkty są opracowywane we współpracy z 

kynologami, hodowcami psów oraz trenerami.

Celem ograniczeń wskazanych w 

części 3 i 9 dyrektywy EN 71 jest 

minimalizacja wpływu potencjalnych 

toksycznych składników na dzieci 

podczas używania zabawek, poprzez 

ewentualne zużycie zabawki, 

połknięcie jej odgryzionego elementu, 

wdychanie czy ich wpływu na skórę.
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Europejska dyrektywa EN 71 dotycząca 

bezpieczeństwa zabawek, w części 3 

określa maksymalne limity 19 składników 

chemicznych włącznie z metalami 

ciężkimi, wskazuje restrykcje w zakresie 

użycia składników rakotwórczych, 

chemikaliów mutagennych i substancji 

toksycznych dla ludzkiego systemu 

rozrodczego, zabrania obecności 

niektórych alergenów i definiuje pozostałe 

wymogi do produkcji zabawek dla dzieci.

Dyrektywa EN 71 w zakresie 

bezpieczeństwa zabawek, w części 

9 wskazuje wymogi dotyczące 

zawartości niebezpiecznych 

związków organicznych w 

zabawkach dla dzieci, w sytuacji 

standardowej zabawy produktem. 

Dyrektywa zabrania używania 

zapachów powodujących alergię, 

niebezpiecznych środków 

uplastyczniających, a także 

ftalanów.



Svetlana
Kravchenko

Zabawki są bardzo ważne dla psów, zwłaszcza dla tych 

uprawiających sport. Są one ważne dla ich emocjnalnego, 

mentalnego oraz intelektualnego rozwoju, a także stają się isotną 

motywacją do wykonywania określonych poleceń, pomagając w 

poza werbalnej komunikacji pomiędzy psem-sportowcem i 

trenerem. Zabawka nie tylko zachęca psa do zrobienia 

zaplanowanych czynności, lecz również podtrzymuje jego 

zainteresowanie w wykonywanie określonych zadań, co 

niewątpliwie jest kluczem do sukcesu. Zabawki "BaxterToys" 

doskonale nadają się do chwytania przez psa, jednocześnie 

zapewniają bezpieczeństwo i nie uszkodzą dziąseł zwierzaka. 

Ponadto, są tak skonstruowane, że nie mogą zostać w całości 

włożone do pyska psa, co czyni je idealnymi do takich zabaw jak 

ciągnięcie liny, podczas której wzmacniane są różne grupy 

mięśniowe i rozwija się koordynacja ruchowa. Zabawki są 

bezpieczne, ponieważ mają opływowy kształt i nie zawierają 

ostrych krawędzi, charakteryzują się doskonałymi 

właściwościami amortyzacyjnymi oraz są łatwe w czyszczeniu.

Zabawki "BaxterToys" są odpowiednie do przerzuwania oraz 

ciągnięcia, będąc tym samym bardzo wytrzymałymi. Doskonale 

zaprojektowane do zabaw na świeżym powietrzu oraz do 

treningów z psem. "BaxterToys" posiada sznurki plecione w 

specjalny sposób, a połączenie sznurka i piłeczek pozwala 

uniknąć szkodliwego wpływu na szczękę i mięśnie grzbietu psa 

podczas aktywnych zabaw I ćwiczeń.

Prezes Łotewskiego

Stowarzyszenia Hodowców

Owczarków Berneńskich

(LAGSAK)

Właściciel owczarka collie,

psi trener

Dace
Kaina

Nie jest tajemnicą, że jedną z najbardziej popularnych ras psów na 

świecie jest Labrador. Są one przyjacielskie i bardzo aktywne, lubią 

bawić się same jak i razem z całą rodziną. Wybierając zabawkę dla 

mojego psa zawsze zwracam szczególną uwagę na takie kwestie 

jak: bezpieczeństwo dla psa, wytrzymałość oraz jej 

wielofunkcyjność. Zabawki "BaxterToys" to najlepszy wybór! Są 

kolorowe, trwałe i wytworzone z nie-toksycznych, bezpiecznych 

materiałów, które są odporne na intensywne gryzienie. Podczas 

zabawy szczęki szczeniaków rozwijają się, a zabawki pomagają im 

także w wymianie zębów z mlecznych na stałe oraz w masowaniu 

dziąseł i czyszczeniu zębów u dorosłych psów. Ponieważ Labrador 

Retriever to pies który lubi pływanie i którego ulubioną komendą 

jest "Przynieś", jest dla mnie bardzo ważne by mieć zabawkę, którą 

będę mogła rzucić do wody i która nie zatonie, zaś będzie w 

widoczny sposób unosiła się na jej powierzchni. Znalazłam takie 

zabawki w BaxtrToys, a mój pies naprawdę je uwielbia!

Dyplomowany kynolog LKF

Właścicielka labrador-retrievera

«Sunset Pearl»

Baiba
Nummure

Jamniki należą do takich psów, o których zawsze można 

powiedziać: "szczeniaki aż do starości". Kłębek energii, który 

charakteryzują trzy stany: spanie, jedzenie, zabawa. Gdy jamnik 

nie ma się czym bawić, sam znajdzie sobie jakąś zabawkę. Celem 

mogą stać się drogie buty, ubrania lub meble. Aby uniknąć takich 

zniszczeń oraz aby zdrowiu psa nie stała się krzywda, jamniki 

zawsze powinny mieć dobrej jakości zabawkę w zasięgu łapy. Jest 

to bardzo przedsiębiorcza, wytrwała i pracowita rasa, a ich zabawa 

polega zazwyczaj na zniszczeniu zabawki w ciągu pięciu minut. To 

właśnie dlatego właściciele i hodowcy jamników mają specjalne 

wymagania w zakresie jakości zabawek. Takie produkty muszą być 

nie-toksyczne i nie powinny zawierać części, które mogłyby zostać 

połknięte. Zabawki powinny być zaś wytworzone z elastycznych 

materiałów, bezpiecznych dla zwierzaka, przyczyniających się do 

poprawy przerzuwania oraz kształtu uzębienia oraz utrzymania 

zębów dorosłych psów w dobrej kondycji. Zabawki BaxterToys - 

połączenie bawełnianego sznurka i gumowych piłek, dostarczą 

jamnikowi wiele rozrywki podczas długich zabaw i pozytywnie 

wpłyną na jego zainteresowanie aktywnym działaniem.

Dyplomowany kynolog LKF

Właścicielka jamnika

«Creme de la Creme»
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SIA "Baxter Toys"

Reģ.Nr.: LV40103980125

 

Adres firmowy:

Struktoru iela 14A,

Rigа, LV-I039

 

Tел. +371 67373777

Tел. +371 22323334

sales@baxtertoys.com

CAFEZWIERZAK SP. Z O.O.

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa, Polska

 

Michał Gębała

Tel. +48 730 859 561

info@baxtertoys.pl

SIA „GLIMMER BALTIKA”

Stopiņu novads, Dreiliņi,

Noliktavu str. 7, LV-2130

 

Irina Malgina

Tel. + 371 26 470577

irina@baxtertoys.com

ODO STOMIL BEL

Belarus, 220028, Minsk

Mayakovsky str., 111-50

Tel.: (+375 17) 223 64 40 

223 03 01 , 213 27 90 

stomilbel@adsl.by

A.M.I.C.A. Int.nal Services Srl

Via Battisti 23 34125

Trieste Italy

 

Tel. + 39 040 245 1519

baxter@amicaservices.it


