
93% van de katteneigenaren twijfelt over welke kattenbakvulling het
meest geschikt is voor hun kat

Omlet lanceert een nieuw kattenbakvulling-assortiment om deze keuze te vergemakkelijken.

Of u nu voor het eerst een kat heeft of al langer kattenbakken schoonmaakt, het grote aanbod
kattenbakvullingen kan best verwarrend zijn en het is niet altijd makkelijk om de kattenbakvulling te
vinden die aansluit bij de wensen en voorkeuren van uw kat.

Kittens zijn schattige, speelse pluizenbolletjes, maar ze hebben ook vanaf dag één een kattenbak nodig.
Met een uitgebreid aanbod kattenbakvullingen, variërend van hout tot papier, van klei tot silica en zelfs
tofu, kan het lastig zijn om te bepalen wat op dit moment het beste is voor uw kat, maar ook wanneer uw
huisdier wat ouder is.

Met keuze uit zoveel soorten kattenbakvulling is het misschien geen wonder dat we aan de hand van
een enquête onder katteneigenaren vaststelden dat maar liefst 93% van de ondervraagden verschillende
soorten kattenbakvulling heeft geprobeerd, voordat ze bij hun huidige keuze bleven. Komt dit u bekend
voor?

In de enquête gaf 54% van de respondenten aan dat hun katten kieskeurig zijn wat betreft hun
kattenbakvulling. Naast de kieskeurigheid van hun katten, blijken ook katteneigenaren zelf vaak niet
tevreden te zijn over de verschillende soorten kattenbakvulling die ze uitproberen. Hierdoor besteden
mensen onnodig veel tijd en geld aan het vinden van een geschikte kattenbakvulling voor hun kat.

Om deze moeilijke keuze te vergemakkelijken, lanceren we een collectie van vijf overzichtelijke,
hoogwaardige kattenbakvullingen. De kleurrijke collectie is, om het makkelijk te maken, nr. 1, 2, 3, 4,5
genoemd en bestaat uit vijf bewezen materialen waaruit u kunt kiezen: Silica, Tofu, Pine, Clay en Paper.
Geen zorgen over het uitzoeken van de verschillen en voordelen van elke soort: onze handige
kattenbakvulling-keuzehulp geeft u twee professionele aanbevelingen, toegespitst op de wensen van u
en uw kat.

Omlets marketinghoofd, Johannes Paul, zegt hierover: "Bij Omlet streven we ernaar om het kiezen
van een kattenbakvulling zo makkelijk te maken als 1, 2, 3! Deze nieuwe collectie neemt het giswerk weg



uit de grote keuze die zoveel katteneigenaren moeten maken, en we hopen dat het bij onze klanten
teleurstelling en tijdverspilling zal voorkomen."

Ontdek Omlets kattenbakvulling-assortiment

Ultra hygiënisch & absorberend
Nr. 1 Silica kattenbakvulling is gemaakt van zeer absorberende zanddeeltjes die geur en vocht in de
kattenbak beperken, waardoor deze langer fris en hygiënisch blijft. De fijne korrels absorberen en drogen
sneller dan andere kattenbakvullingen. Bovendien voorkomt de fijne structuur dat het aan kattenpoten
blijft plakken en door het huis wordt verspreid. De klontvormende kattenbakvulling maakt het mogelijk de
vulling deels te verwijderen waardoor het langer meegaat.

Klontvormend & composteerbaar
Nr. 2 Tofu kattenbakvulling van gemalen tofu is vrij van chemicaliën en biologisch afbreekbaar. Dankzij
de samenstelling met actieve koolstof wordt geur opgevangen en geneutraliseerd. Tofu is zeer
absorberend waardoor de kattenbak langer fris en uitnodigender blijft voor uw kat! Gemalen tofu is
biologisch afbreekbaar en composteerbaar, en dus een makkelijke en milieuvriendelijke
kattenbakvullingen.

Frisse geur & 100% biologisch afbreekbaar
Nr. 3 Pine Pine kattenbakvulling laat de kattenbak ruiken naar vers dennenhout, én het is 100%
biologisch afbreekbaar en composteerbaar, waardoor dit een goede keuze is voor zowel uw kat als het
milieu! De grote houtpellets zijn zeer absorberend voor langdurige frisheid en een uitstekende
geurbeheersing, waardoor afval en de schoonmaak-tijd beperkt blijft.

Gaat lang mee & weinig afval
Nr. 4 Clay kattenbakvulling bestaat uit zeer absorberende bentoniet klei-balletjes met actieve koolstof
voor een uitstekende geurbeheersing. Deze krachtige klontvormende kattenbakvulling gaat lang mee
waardoor afval beperkt blijft. U kunt de gevormde klonten makkelijk verwijderen wat bijdraagt aan de
algemene hygiëne en frisheid van de kattenbak, maar er ook voor zorgt dat het langer meegaat.

Niet-klontvormend & perfect voor kittens
Nr. 5 Paper kattenbakvulling bestaat uit pellets van gerecyclede kranten en heeft geur- en
vochtabsorberende eigenschappen. Papier is niet alleen milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar, het
blijft ook langer fris zodat de hoeveelheid afval beperkt blijft. Papier is niet-klontvormend en de perfecte
keuze voor kittens en katten met allergieën, omdat het zachter is voor pootjes en veiliger voor buikjes.

Omlet kattenbakvulling is nu exclusief verkrijgbaar op Omlet.nl, voor €7,99 tot €9,99.

Ontdek Omlets kattenbakvulling-assortiment

Bekijk hier de promo-video.
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Editors notes
De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op een enquête van Omlet in september 2020,
onder 58 katteneigenaren.

We willen u uitnodigen het nieuwe kattenbakvulling-assortiment van Omlet zelf te proberen
en te reviewen. Mocht u kattenbakvullingen willen proberen, 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.


