
93% av kattägare tycker att det är svårt att välja rätt kattsand
Omlet lanserar ett nytt sortiment av kattsand som gör det lättare att välja rätt alternativ.

Oavsett om du är en nybliven kattägare eller har haft katt i många år kan det vara svårt och förvirrande
att försöka hitta en kattsand som både uppfyller dina krav och är något som din katt gillar och vill
använda.

Kattungar är jättegulliga och lekfulla sötnosar men du behöver börja träna dem på att gå på lådan redan
från början. Med så många val med allt från trä till papper, lera till silica och till och med tofu, vilken
kattsand passar dem bäst nu och vad passar bättre när de är lite äldre?

Med så mycket att välja på var det ingen överraskning att det visade det sig att hela 93% av kattägarna i
Omlets undersökning hade testat flera olika alternativ innan de hittade den kattsand de använder för
tillfället. Låter det som dig?

Undersökningen visade att 54% tror att deras katt är kräsen när det gäller vad som finns i kattlådan.
Förutom kräsna katter är kattägare också besvikna på de alternativ de testat vilket har resulterat i att de
har spenderat mer tid och pengar på att försöka hitta det perfekta alternativet för sin katt.

Så för att göra det enklare att hitta det perfekta alternativet lanserar nu Omlet ett nytt sortiment av fem
lättförståeliga och högpresterande alternativ som är ett välkommet tillskott till deras redan imponerande
utbud av husdjursprodukter. De färgglada påsarna innehåller kattsand av material som silica, tofu, tall,
lera och papper och de har fått de enkla namnen 1, 2, 3, 4 och 5. Du behöver heller inte längre försöka
förstå dig på vilket alternativ som passar dig bäst eftersom du enkelt kan svara på ett par frågor och få
en rekommendation från Omlets experter, vilket gör det ännu enklare att hitta det perfekta alternativet.

- På Omlet vill vi göra det så lätt som 1, 2 eller 3 att välja kattsand! Med vårt nya sortiment vill vi göra det
enklare att välja rätt alternativ så att kattägare inte längre behöver gissa sig till vilken kattsand som
passar bäst. Vi hoppas att det kommer spara våra kunder både tid och pengar, säger Johannes Paul,
Head of Marketing på Omlet.



Läs mer om Omlets nya sortiment av kattsand:

Hygieniskt och högabsorberande
Kattsanden Nr 1 Silica är tillverkad av små sandpartiklar som är högabsorberande för att reducera fukt
och odörer från kattlådan och hålla den fräsch och hygienisk mycket längre. De små sandkornen inte
bara absorberar och torkar fortare än annan kattsand utan finkornigheten betyder också att den inte
fastnar på tassar och sen släpas runt i ditt hem. Den klumpbildande kattsanden gör det också lätt att
göra rent i lådan så att kattsanden räcker längre.

Klumpbildande och komposterbar
Kattsanden Nr 2 Tofu är tillverkad av biprodukten från tillverkningen av tofu och neutraliserar effektivt
odörer tack vare aktivt kol som fångar in dåliga lukter. Den klumpbildande kattsanden är också
högabsorberande, producerar mindre avfall och håller kattlådan fräschare längre för din katt! Den här
kattsanden är biologiskt nedbrytbar och kan komposteras så den är både lätt att använda och
miljövänlig.

Fräsch lukt och 100% biologiskt nedbrytbar
Kattsanden Nr 3 Pine/Tall kommer att få din katts låda att lukta som nyhugget tallvirke, plus den är 100%
biologiskt nedbrytbart och komposterbar vilket gör det till ett bra alternativ både för din katt och för miljön!
De stora träpelletsen är högabsorberande vilket betyder långvarig fräschhet med fantastisk luktkontroll
och såklart också mindre avfall när du inte behöver byta lika ofta.

Räcker länge och mindre avfall
Kattsanden Nr 4 Clay/Lera är tillverkad av högabsorberande bentonitlera med aktivt kol för riktigt bra
luktkontroll. De fantastiska klumpbildande egenskaperna i den här kattsanden gör det väldigt snabbt och
enkelt att skopa upp klumparna efter att katten gått på lådan. Det förbättrar inte bara hygienen och
fräschheten utan betyder också mindre avfall och en påse som räcker längre.

Perfekt för kattungar och klumpar sig inte
Kattsanden Nr 5 Paper/Papper är tillverkad av återvunnet tidningspapper som naturligt absorberar lukter
och fukt. Papper är inte bara miljövänligt och biologiskt nedbrytbart utan det håller sig också fräscht
längre vilket betyder mindre avfall eftersom du inte behöver byta ut allt lika ofta. Den lättviktiga påsen är
lätt att lyfta upp och eftersom pelletsen inte klumpar sig är det ett perfekt val för kattungar eftersom det är
mjukt under tassarna och snällare mot magen.

Omlets kattsand finns tillgänglig exklusivt på Omlet.se och kostar mellan 79,98 kr och 99,99 kr per påse.

Mer om Omlets kattsand

Titta på vår reklamfilm här.

--

Redaktörens anmärkning
Om undersökningen: 58 kattägare svarade på en enkät utförd av Omlet i september 2020.



Vi vill erbjuda dig att själv testa och skriva ett omdöme om Omlets nya kattsand. Om du är
intresserad av att testa kattsanden, få mer information eller vill ha högupplösta pressbilder
kan du kontakta oss på marketing@omlet.se

Om Omlet
Omlet är bäst kända för sina praktiska och moderna hönshus och kaninburar i plast och
deras husdjursprodukter har gått från klarhet till klarhet under de senaste åren. Det nya
sortimentet av kattsand är ett välkommet tillskott till Omlets världsberömda produktutbud.


