
Is uw kat toe aan privacy?
Omlet lanceert een nieuwe kattenbak in meubelstijl, om katten de privacy te geven die ze

verdienen.

Wij mensen kunnen in alle rust en vrede gebruik maken van het privaat, misschien zelfs met
een tijdschrift om de tijd te verdrijven. Maar heeft u zich ooit bedacht hoe vaak uw kat wordt
gestoord tijdens een bezoekje aan de kattenbak?

Katten zijn van nature alert. Gebruik moeten maken van een open kattenbak, terwijl mensen
en andere huisdieren kunnen toekijken, kan ervoor zorgen dat een kat zich behoorlijk
kwetsbaar voelt. Misschien is iemand in het verleden eens boos geworden op uw kat omdat
uw huisdier een plek die hier niet voor was bestemd als kattenbak gebruikte. Als een kat
vervolgens gestoord of bekeken wordt wanneer hij zijn kattenbak gebruikt, dan kan dit
bijdragen aan een gevoel van kwetsbaarheid en angst.

Katten, jullie zorgen zijn verleden tijd - Omlet has got you covered!

Eindelijk! Uw kat kan nu ook in alle privacy en zonder gestoord te worden gebruik maken
van het kleinste kamertje, dankzij Omlets NIEUWE, volledig gesloten Maya kattenbak. Maya
ziet eruit als een onopvallend blokje, dat mooi opgaat in uw woning. Uw bezoek zal nooit
kunnen raden waar het voor is.

Maya is verkrijgbaar in vijf verschillende stijlen, voor katten die graag hun kattenbak inlopen,
erop of erin springen. Maya gaat geur tegen, beperkt de verspreiding van grit buiten de
kattenbak en biedt uw kat de o zo belangrijke privacy.

Van buiten heeft Maya een lichte, strakke en frisse meubel-look, maar van binnen is het van
alle gemakken voorzien: een optioneel opbergvak voor kattenbakgrit, een wipe-clean-liner



en een gratis vouwschepje dat netjes en onopvallend in een speciaal hiervoor bestemd vak
kan worden opgeborgen. Uw kat kan zich zelfs vermaken met het zoeken naar visjes op de
leuke onderwater-print aan de binnenkant van de unieke kattenbak-liner.

Omlets hoofd van het design-team, Simon Nicholls: “Omlets product design team stond
te trappelen om de wereld der kattenbakken te veranderen, dus toen we de kans kregen
was dit een enorme opluchting. Ik ben verheugd te kunnen melden dat ik denk dat ze het
met het nieuwe Maya kattenbak-assortiment echt hebben waargemaakt. Als ik een kat was,
dan zou dit mijn keuze zijn.”

Omlets Maya kattenbak is nu exclusief verkrijgbaar via omlet.nl vanaf €

--

Editors notes

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

Omlet staat vooral bekend om het assortiment praktische en moderne kunststof kippen- en
konijnenhokken. De afgelopen jaren hebben wij ons assortiment huisdierproducten verder
uitgebreid, en zo is ook ons nieuwe kattenbakvulling-assortiment een welkome aanvulling op
de gerenommeerde productcatalogus van Omlet.


