
Omlet Bolster Hundesenger har et nytt friskt utseende
NÅ TILGJENGELIG I 15 FANTASTISKE FARGER

Hvilken vill du velge ?

Sofaer, puter, sengetøy, kjøkken stoler og gardiner kommer alle i en rekke flotte farger å
velge mellom, så hvorfor skal du ikke kunne få en hundeseng som samsvarer med
interiørfargene i hjemmet ditt? I mange år har hundeeiere vært begrenset til senger i
kjedelige nyanser av brunt, grått og svart, men ting er i ferd med å endre seg! Omlet Bolster
sengene gir deg fargen du alltid har drømt om!

Fra Kirsebærrød til Matcha Grønn, Marengs Hvit til Midnattsblå, det er noe for enhver smak i
det nye fargeutvalget. Omlet gjør det nå mulig for sofistikerte karer som labradoren Roger å
slappe av på en lavendel lilla seng, trendsettere som Beagle hunden Carol å hvile hodet på
en varm gul Bolster og aktive morsomme valper som Alfie å strekke seg ut på en mokka
brun memory foam madrass - alt mens eierne nyter stilen og skjønnheten til Bolster
sengene.

Det moderne designet og valgfrie utvalg av stilige sengeben gjør Bolster sengen til en
fantastisk tillegg i alle rommene i huset, som passer perfekt til andre myke møbler. Og nå
gjør Omlet det enklere enn noensinne å matche hundens seng til deres personlighet og
hjemmets interiør ved å introdusere Bolster senger i 12 nye fantastiske farger!

Det moderne, lyse og sofistikerte nye sortimentet av trekk gir hundeeiere valget av subtile
stilige fargetoner for å blande seg med resten av møblene, eller lyse aksentfarger for å gi en
friskhet til hjemmet - du kan være sikker på at det er en som vil være perfekt for deg og
kjæledyret ditt!

Omlets markedsføringssjef, Johannes Paul, sier: “Vi innså at ingen tilbyr fargene som
hundeeiere faktisk ønsker, så vi ønsket å lage en katalog med fantastiske farger for å sikre
at det er noe for enhver smak. Vil du ha en lys rød hundeseng som passer til stuen din?
Selvfølgelig gjør du det - og vi kan gi deg det!”

De praktiske, avtagbare trekkene til Bolster sengene gjør det enkelt å holde sengene
hygieniske og friskt luktene, og det nye sortimentet gjør at dyreeiere kan få to eller flere trekk
til å veksle mellom, enten for å blande sangstilen eller for at hunder alltid har et ekstremt
behagelig sted å hvile på, selv når et gjørmete trekk må tas av og vaskes.

Oppdag alle de 15 fantastiske fargene i Omlet Bolster sengen eksklusivt på omlet.no, priset
fra 630kr.

Redaktørens notater

Vi vil gjerne invitere deg til å prøve ut og gjennomgå Bolster hundesenger fra Omlet selv.
Hvis du ønsker å prøve ut sengen, finne ut mer info eller trenger pressebilder med høy
oppløsning, kan du sende en e-post til marketing@omlet.co.uk.



Om Omlet
Omlet er design og handels merket bak noen av de mest ikoniske kjæledyr produktene de
siste to tiårene.

Eglu hønsehuset, som nå betraktes som en designklassiker, utløste en revolusjon i å ha
høns i bakhagen da det ble lansert. Omlet har forvandlet kjæledyr markedet med sine
innovative, vakre og moderne design som nå dekker alle nøkkel kategorier, inkludert katt,
hund, smådyr, fugl og mest berømte høner.

En fullt integrert produktdesign og global detaljhandel, fra starten i 2004, har Omlet solgt
direkte til forbrukeren og er tilgjengelig i Storbritannia, USA, Europa og Australia.

Siden lanseringen i januar 2020 har Omlet Bolster sengene forbedret søvnen for tusenvis av
hunder (og ganske mange katter også!). Kombinasjonen av en Bolster putene rundt siden av
sengen som er designet for å støtte hundens hode og den premium memory foam
madrassen som former seg rundt kroppen, sørger for fullstendig avslapping for hunder i alle
aldre.


