
Är det på tiden att din katt får gå på lådan i lugn och ro?
Omlet lanserar en ny kattlåda i flera modeller så att din katt kan uträtta sina behov ifred.

Vi människor kan besöka toaletten i lugn och ro, vi kanske till och med tar med en tidning för
att fördriva tiden, men har du någon gång reflekterat över hur många störningsmoment din katt
utsätts för när den går på lådan?

Kattens instinkt är att hela tiden vara på alerten för att kunna försvara sig och när du använder
en öppen kattlåda som både människor och andra husdjur kan se och komma åt kan det få
katten att känna sig väldigt sårbar och utsatt. Katter blir också ofta tillsagda när de går på
toaletten någonstans som inte är avsedd för dem, som den där stora sandlådan i grannens
trädgård, så att bli iakttagen och störd när de går på lådan kan få dem att känna sig ännu mer
utsatta och rädda.

Men oroa er inte kissekatter - Omlet har lösningen!

Nu kan din katt äntligen uträtta sina behov helt ifred och utan att bli störd tack vare Omlets
senaste nyhet, den snygga kattlådan Maya. Lådan har designats som ett diskret bås och
smälter så snyggt in i ditt hem att ingen kan gissa vad som gömmer sig inuti.

Den finns i fem olika modeller för att det ska finnas något för att passa alla katter och den
reducerar dåliga lukter, håller kvar kattsanden inuti lådan och ger din katt den avskildhet den
förtjänar.

Utifrån ser lådan ut som en snygg och diskret möbel, men insidan är funktionell och praktisk
med ett förvaringsutrymme för kattsand, soppåsar och den medföljande vikbara skopan som
kan förvaras i en ficka på innerpåsen. Din katt kan till och med underhålla sig med att hitta på
fiskarna i det söta mönstret på den unika innerpåsen när den uträttar sina behov.



- Omlets designteam har länge velat förbättra utbudet av kattlådor på marknaden, så när de
fick möjligheten kunde de bara inte hålla sig. Jag tycker verkligen att de har lyckats med den
nya kattlådan Maya som finns i hela fem olika modeller. Om jag var en katt skulle jag definitivt
vilja gå på den här lådan, säger Simon Nicholls, Head of Design på Omlet.

Kattlådan Maya från Omlet finns tillgänglig exklusivt på Omlet.se och kostar från 1 216 kr

--
Redaktörens anmärkning

Vi vill erbjuda dig att själv testa och skriva ett omdöme om kattlådan Maya från Omlet. Om
du är intresserad av att testa kattlådan, 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. Den nya
kattlådan Maya är ett välkommet tillskott till Omlets världsberömda produktutbud.


