
Tijd om onze katten fit te krijgen
Omlet lanceert een naar wens samen te stellen indoor klimboom voor katten

In Nederland en België wonen naar schatting zeker 4,5 miljoen katten. Na een jaar van
lockdown is hun aantal alleen maar toegenomen. Voor katteneigenaren zijn hun huisdieren
een belangrijke bron van geluk, genegenheid en liefde. En omdat onze katten zo veel voor
ons betekenen, kunnen we onze dieren op zijn minst de kans geven om volledig zichzelf te
zijn!

Volgens dierenartsen is obesitas een van de voornaamste oorzaken van
gezondheidsproblemen bij katten. Naar schatting heeft maar liefst 40 tot 50 procent van de
katten overgewicht of obesitas. Dit treft voornamelijk binnenkatten die maar een beperkte
hoeveelheid beweging krijgen, wat kan leiden tot frustratie en gedragsproblemen, maar ook
gezondheidsproblemen.

Het is aan ons om onze huisdieren in beweging te krijgen, en Omlet heeft hiervoor de
perfecte oplossing!

De nieuwe en innovatieve Freestyle klimboom is een volledig aanpasbaar vloer-tot-plafond
speelsysteem voor katten. Freestyle kan naar wens worden samengesteld met allerlei leuke
accessoires die katten uitdagen hun natuurlijke gedrag te vertonen, zoals springen, klimmen,
verzorgen, strekken en krabben en natuurlijk de nodige ontspanning. Door een
onweerstaanbare gelegenheid tot bewegen en ontdekken te bieden, hoopt Omlet dat katten
het plezier in spelen zullen herontdekken dat ze misschien na vele jaren van gammele
krabpalen en saaie kattenspeeltjes zijn vergeten.

Zelfs de meest luie kat zal het niet kunnen laten dit geweldige speelsysteem te verkennen.
In combinatie met een evenwichtig dieet zal Freestyle ervoor zorgen dat katten een slanker,
gezonder en gelukkiger leven kunnen leiden.
  
De basis van de Freestyle klimboom bestaat uit stevige, uitschuifbare verticale palen die
kunnen worden aangekleed met platforms, tredes en krabpalen, en met elkaar kunnen



worden verbonden door middel van hellingen en bruggen. Het systeem heeft alles wat
katten nodig hebben, zoals optionele holletjes en hangmatten, om katten een schuilplek te
geven waar ze zich volledig kunnen ontspannen. Daarnaast ziet Freestyle er ook nog eens
geweldig uit in elk interieur en kan het op allerlei manier worden aangepast om volledig
tegemoet  te komen aan de wensen van uw huisdier.

Omlets hoofd van het design-team, Simon Nicholls: "We erkennen dat niet alle katten
hetzelfde zijn en wilden dus een klimboom ontwerpen die in de loop der tijd kan worden
aangepast en uitgebreid, om binnenkatten alles te geven wat ze nodig hebben. De
veelzijdigheid van dit product is uniek en we kunnen niet wachten tot katten over de hele
wereld het zullen ontdekken!”

Maak nu kennis met het Freestyle klimboomsysteem, exclusief verkrijgbaar op omlet.nl.
Startprijs vanaf € 45,99.

Editors notes

We willen u uitnodigen de nieuwe Freestyle klimboom voor katten van Omlet zelf te
proberen en te reviewen. Mocht u het systeem willen uitproberen, of wenst u meer info of
pers-afbeeldingen in hoge resolutie, stuur dan een e-mail naar marketing@omlet.co.uk.

Over Omlet
Omlet is het design en retail merk achter een aantal van de meest iconische
huisdierproducten van de afgelopen twintig jaar.

Het Eglu kippenhok, nu beschouwd als een designklassieker, zorgde tijdens de lancering
voor een revolutie in het houden van hobbykippen. Omlet heeft de markt voor producten
voor huisdieren verder getransformeerd met haar innovatieve, fraaie en moderne designs
die nu de voornaamste categorieën omvatten, zoals producten voor katten, honden, kleine
dieren, vogels en de bekendste, kippen.



Omlet, inmiddels een volledig geïntegreerd productdesign en wereldwijde retail business,
heeft sinds de oprichting in 2004 rechtstreeks aan klanten verkocht, en is nu verkrijgbaar in
het VK, de VS, Europa en Australië.


