
Er det på tide at du ga katten din litt privatliv?
Omlet lanserer et nytt kattetoalett i møbelstil for å gi katter privatlivet de fortjener.

Oss mennesker kan nyte et besøk på badet i fred og ro, kanskje med et magasin for å la
tiden gå, men har du noen gang tenkt på forstyrrelsene katten din må tåle mens de er på
toalettet?

Katter har et naturlig instinkt til å være oppmerksomme til enhver tid for å beskytte seg selv,
og bruk av et åpent kattetoalett med tanke på andre mennesker og kjæledyr kan føre til at
katten din føler seg utrolig sårbar og utsatt. Katter kan også ha fått kjeft tidligere for å ha gått
på do steder de ikke burde, så å bli overvåket eller forstyrret mens de bruker kattedoen kan
også legge til følelser av sårbarhet og frykt.

Ikke bekymre dere katter - Omlet har dere dekket!

Endelig! Endelig kan katten din ha privatliv mens de gjør nr 1 og nr 2 uten uhøflige
forstyrrelser eller walks of shame, takket være Omlets nye, lukkede Maya Kattetoalett. Maya
er designet som en diskret avlukke og passer så sømløst inn i hjemmet ditt at besøkende
ikke en gang kan gjette hva det er.

Med 5 forskjellige kattetoalett stiler som vil passe for katter som liker innganger hvor de kan
gå inn, hoppe opp og ned eller hoppe inn. Maya kattetoalettet reduserer dårlig lukt,
minimerer spredning av kattesand og gir katten din privatliv.

Mens utsiden har et lyst, rent og friskt møbel utseende, på innsiden er det fullt alvor, med en
oppbevaringshylle for ekstra kattesand, en lett å rengjøre stoff boks og en gratis
sammenleggbare spade som passer pent inn i den diskrete lommen sin. Katten din kan til og
med underholde seg selv ved å få øye på fisk i det søte undervannsbildet som er trykt på
innsiden av den unike stoff boksen.



Omlets sjef for design, Simon Nicholls, sier: “Omlets produkt designteam har ønsket
sterkt å endre kattenes toalett, så da muligheten ble tilgjengelig var det en stor lettelse. Jeg
er glad for å si at jeg tror de virkelig har knekt koden med det nye Maya kattetoalettet. Hvis
jeg var en katt, ville jeg valgt den for å gå på do. .”

Omlet Maya Kattetoalett er nå tilgjengelig eksklusivt fra Omlet.no, priset fra £109.99.

--

Redaktørens notater

Vi vil gjerne invitere deg til å teste ut og gi en anmeldelse av den nye Maya Kattetoalettet fra
Omlet selv. Hvis du ønsker å prøve kattetoalettet, finne ut mer info eller trenger pressebilder
med høy oppløsning, kan du sende en e-post til marketing@omlet.co.uk.

Omlets utvalg av kjæledyr produkter er mest kjent for sitt utvalg av praktiske og moderne
plast hønsehus og kanin hytter, og har gått fra sterke til sterkere de siste årene, med denne
nye samlingen av Maya kattetoaletter som enda et velkomment tilskudd til Omlets
verdensberømte katalog.


