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Acompanhando as tendências do mundo pet 
e suas necessidades, a Freso Brinquedos, 
empresa líder em sua categoria ( playgrounds 
e brinquedos para o uso coletivo) e com mais 
de 20 anos de mercado no Brasil, entendeu 
que o mercado de entretenimento animal 
necessitava de produtos direcionados 
para o seu nicho. 

Desenvolvemos produtos que são 
de alta qualidade, divertidos de 
brincar, seguros, duráveis e de 
fácil limpeza. 
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Quem somos

Resistente à Água

VANTAGENS DO PLÁSTICO ROTOMOLDADO

Fácil de Limpar

Proteção Anti UV

Resistente e Leve

NÃO QUEBRA, NÃO APODRECE e NÃO ENFERRUJA !!!

Não Tóxico
100% Reciclável

www.freso.com.br



Cerquinha com ripas verticais, formando um lindo 
conjunto de formato tradicional de cerca 
 
Segmentos independentes que permitem um 
encaixe prático e seguro, que não se soltam mesmo
 

Locais próprios para fixação no chão, se desejado, 
com 2 locais em cada peça (parafusos não inclusos).

Disponível portinha a partir de 5 peças!

Um dos segmentos é articulado e forma a portinha, 
que é fechada com uma tranca de plástico muito 
segura, presa por um parafuso de plástico.

É possível aumentar seu tamanho acrescentando 
mais módulos.

Cercadinho PET

Opá, aqui você está
SEGURO!

Com:152cm
Lar:  145cm
Alt:     67cm

1
cercadinho

com
cód

1 UNID. MÓDULO CERQUINHA

CÓD: 40001075    

Cercadinho PET (4 PÇS)

Com: 98.5cm 
Lar:98.5
Alt: 67cm

1
cercadinho

com
cód

cód:50020008

cód:50020007
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Cercadinho PET

Cercadinho PET 
com portinha (5 PÇS)

pet
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saiba mais: 

quando suspensos.

conjunto de formato tradicional de cerca.

Disponível portinha a partir de 5 peças!



Aqui você tem a melhor opção para separar o 
ambiente de forma segura e decorativa.

Escolha a cor que mais combina com seu pet e de 
um charme em seu ambiente!

Criada para dividir ambientes ou cercar espaços de 
brincadeiras, a Grade de Segurança PET pode ser 
fixada em estruturas de portas ou paredes. 

A Grade de Segurança Freso PET é articulada ao 
levantar-se a trava de fechamento. 

Ei, calma garoto... Deste lado não pode. 

Grade de Segurança PET

Fica aí, viu...
Segurança e beleza

cód:50020006

Grade de Segurança PET
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Com:110cm
Lar:    14cm
Alt:     67cm

saiba mais: 



Ítem perfeito para o seu pet gastar energia e se 
exercitar!

 

Correr, subir e descer agora ficou muito mais 
divertido!

A Escalada PET proporciona um desafio de fácil 
assimilação ao animal, onde a atividade 

Formada por dupla rampa de escalada em "A" e 

Ideal para 

o Entretenimento,

Adestramento ou Agility

Escalada PET

Correr, Subir e Descer
 MUITO MAIS DIVERTIDO!

agora ficou

cód:50020004
Com: 218cm
Lar:     45cm
Alt:      48cm
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Escalada PET

pet
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física se torna dinâmica e interativa.

minitúnel para passar por baixo.

saiba mais: 



O Miniplay Pet ainda conta com rampa de escalada, 
plataforma e escorregador. 

A parte inferior do brinquedo é formada por diversas entradas 
e saídas formando um pequeno labirinto, perfeito para brincar 
de pega - pega. 

Criamos um playground pensado e desenvolvido 
especificamente para nossos amigos se divertirem em grupo.  

As paredes são vazadas, garantindo visão contínua dos pets. 

Locais próprios para fixação no piso, se necessário. 

E ai? vamos brincar?

pet

Ideal para 

o Entretenimento,

Adestramento ou Agility

Com:350cm
Lar:  140cm
Alt:   131cm

Miniplay PET

Alegria Estampada

 
na Cara do Seu PET!

cód:5002003

Miniplay PET
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saiba mais: 



Leve, prática e muito bonita, pode ser utilizada 
como piscina de bolinhas ou de água, uma idéia 
perfeita para seu PET brincar e se refrescar nos 
dias quentes do verão! 

Nossa piscininha é muito resistente e perfeita para 
aqueles cãezinhos que adora roer e morder tudo!

Pular, morder e deitar e rolar é algo muito comum 
para os cachorros de todas as idades. Pensando 
nisso, a Freso Pet criou o Barquinho Piscina PET. 

Um  produto diferenciado, de fácil transporte, com 
todos os cantos arredondados e em formato de 
barquinho. 

Tá esperando o que? peça já a sua!

Piscina Barquinho PET

Uma piscina... bolinhas?
Tibum!!!

cód:40020168

Barquinho Piscina  PET
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Com: 150cm
Lar:     85cm
Alt:      30cm

saiba mais: 

Pode ser usada com
água,areia ou bolinhas!



Com a plataforma PET reduzimos estes riscos de 
forma simples e inteligente!

Um produto único, patenteado, criado com o objetivo 
de reduzir o risco de afogamento de cães e gatos, 
auxiliando os pets a saírem da água quando 
acidentalmente caírem dentro da piscina. 

Vamos nadar e nos refrescar com segurança. 

Com a plataforma PET, seu bichinho irá se refrescar 
"sem esquentar a cabeça"!

Já percebeu o perigo que seu PET corre com uma 
piscina? Permanecer na superfície da água é muito 
difícil sem apoio.

pet

Plataforma  PET

Segurança ao entrar 
e sair da piscina!
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cód:50020005

Plataforma PET

produto by
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Com: 65cm 
Lar: 73cm 
Alt: 38cm
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saiba mais: 



A Caminha PET é um produto super resistente e 
diferenciado! Feita em plástico rotomoldado, a 
caminha da Freso PET traz conforto além de manter a 
temperatura do seu PET estável protegendo do frio 
do chão.

Peça uma Caminha PET e presentei aquele "carinha" 
que te recebe com alegria todas as vezes que você 
chega em casa.

camas tradicionais.

Não deixe seu amigão dormir no chão!

Desenvolvida para cães hiperativos de qualquer raça 
e tamanho que gostam de "destruir" e "roer" suas

Caminha PET

Não deixe seu amigão
dormir no chão!

Com: 90.5cm
Lar: 50.5cm 
Alt: 3.30cm

cód:40020169

Caminha PET

produto by
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saiba mais: 

Descansar sem estar no chão gelado.
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CONHEÇA NOSSAS 
OUTRAS MARCAS

www.gardenstar.com.br

www.starsup.com.br

Brinquedos 
e Playgrounds

Vasos e
Móveis Design

Prancha de
Stand Up Paddle
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Aceitamos cartão BNDES

Cartão de crédito
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