
Omlet Bolster hondenmanden hebben een frisse nieuwe look
NU VERKRIJGBAAR IN 15 FANTASTISCHE KLEUREN

Welke kiest u?

Sofa’s, kussens, beddengoed, keukenstoelen en gordijnen zijn verkrijgbaar in allerlei mooie
kleuren, dus waarom zou u niet voor een hondenmand kunnen kiezen die wat kleur betreft
past bij de rest van uw interieur? Jarenlang was de keuze voor hondeneigenaren beperkt tot
manden in saaie bruin-, zwart- en grijstinten. Maar dit staat op het punt te veranderen!
Omlets Bolsterbedden brengen de ‘pop of colour’ waar u altijd al van droomde!

Van kersenrood tot matchagroen, meringue wit tot nachtblauw, het nieuwe
kleurenassortiment heeft iets voor ieders smaak. Omlet maakt het voor stijlvolle heren zoals
labrador Roger mogelijk om te loungen in een lavendel lila mand, trendsetters zoals beagle
Carol om haar kop te laten rusten op een bolsterkussen in de kleur warm geel en actieve,
vrolijke honden zoals Alfie om zich uit te strekken op een mokkabruin traagschuim matras -
en dit allemaal terwijl hun eigenaren kunnen genieten van de stijl en schoonheid van de
Bolsterbedden.

Het hedendaagse design en de optionele stijlvolle pootjes zorgen ervoor dat het Bolsterbed
een fraaie aanvulling is voor elke ruimte in huis. En door 12 prachtige nieuwe kleuren aan
het Bolsterbed-assortiment toe te voegen maakt Omlet het nu makkelijker dan ooit om de
hondenmand af te stemmen op de persoonlijkheid van uw hond en op uw interieur!

De moderne, heldere en doordachte nieuwe hoezen geven hondeneigenaren de
mogelijkheid te kiezen uit subtiele, stijlvolle kleuren die passen bij de rest van hun meubilair,
of juist voor heldere accentkleuren die opvallen in huis. U vindt zeker een kleur die perfect
past bij zowel u als uw huisdier!

Omlets hoofd van het marketing-team, Johannes Paul: “We realiseerden ons dat
niemand de kleuren aanbiedt die hondeneigenaren echt willen, dus was het ons doel een
catalogus samen te stellen met prachtige kleuren, om er zeker van te zijn dat er iets bij zit
voor ieders smaak. U wilt een helder rode mand om bij die feature-muur in uw woonkamer te
passen? Natuurlijk wilt u dat - en wij hebben het!”

De praktische hoezen van de Bolsterbedden kunnen worden losgeritst zodat het makkelijk is
de mand hygiënisch en fris te houden. Dankzij het nieuwe hoezen-assortiment kunnen
hondeneigenaren nu twee of meer hoezen aanschaffen om tussen te wisselen, om de stijl
van de mand te veranderen, of om hun hond te allen tijde een uiterst comfortabele plek te
geven om te rusten, ook als een modderige hoes in de was zit.

Ontdek de 15 fantastische kleuren van Omlets Bolsterbedden, exclusief verkrijgbaar op
omlet.nl vanaf €59,99.

https://www.omlet.nl/shop/honden/traagschuim-bolsterbed-voor-honden/


Editors notes

We willen u uitnodigen de nieuwe Bolsterbedden van Omlet zelf te proberen en te reviewen.
Mocht u een mand willen ontvangen, of wenst u meer info of pers-afbeeldingen in hoge
resolutie, stuur dan een e-mail naar marketing@omlet.co.uk.

Over Omlet
Omlet is het design en retail merk achter een aantal van de meest iconische
huisdierproducten van de afgelopen twintig jaar.

Het Eglu kippenhok, nu beschouwd als een designklassieker, zorgde tijdens de lancering
voor een revolutie in het houden van hobbykippen. Omlet heeft de markt voor producten
voor huisdieren verder getransformeerd met haar innovatieve, fraaie en moderne designs
die nu de voornaamste categorieën omvatten, zoals producten voor katten, honden, kleine
dieren, vogels en de bekendste, kippen.

Omlet, inmiddels een volledig geïntegreerd productdesign en wereldwijde retail business,
heeft sinds de oprichting in 2004 rechtstreeks aan klanten verkocht, en is nu verkrijgbaar in
het VK, de VS, Europa en Australië.

Sinds de lancering in januari 2020, hebben Omlets Bolsterbedden bijgedragen aan een
betere slaap voor duizenden honden (en ook van een behoorlijk aantal katten!) De
combinatie van een bolsterkussen rond de rand van de mand dat dient als hoofdsteun en
een premium traagschuim matras dat zich naar het lichaam van uw huisdier vormt,
garanderen volledige ontspanning voor honden van alle leeftijden.


