
Nu är det dags att få alla Sveriges katter att motionera mera
Omlet lanserar ett anpassningsbart katträd som du själva kan designa

Det uppskattas att det finns ungefär 1,4 miljoner katter i Sverige och numret har gått upp
efter ett år av hemmajobb och begränsat uteliv. De allra flesta kattägarna ser sina katter som
mer än bara husdjur och istället som en del av familjen, så det minsta vi kan göra för våra
fyrbenta vänner är att ge dem de bästa förutsättningarna för att kunna vara sig själva!

Det uppskattas att 20-40% av Sveriges katter är överviktiga och att det är ett av de största
hälsoproblemen. De allra flesta av de här katterna är innekatter som inte rör tillräckligt
mycket på sig, vilket inte bara leder till att de går upp i vikt, blir frustrerade och får
beteendeproblem utan också ibland till hälsoproblem.

Vi måste helt enkelt få våra knubbiga katter att motionera mera, och Omlet har den
perfekta lösningen!

Det nya och innovativa katträdet Freestyle är helt anpassningsbart och går från golv till tak.
Det finns många roliga tillbehör som kommer uppmuntra din katt att leva ut sitt naturliga
beteende och hoppa, klättra, klösa, sträcka på sig och såklart sova. Genom att ge katten en
oemotståndlig möjlighet att både motionera och gå på upptäcktsfärd hoppas Omlet att alla
katter ska hitta leklusten igen efter många år av skrangliga klösträd och tråkiga leksaker.

Inte ens den lataste katten kommer kunna motstå att gå på upptäcktsfärd i det här
fantastiska katträdet som tillsammans med en varierad och balanserad kost kommer att göra
katten lättare, hälsosammare och gladare!

Kärnan i katträdet Freestyle är en stark och förlängningsbar vertikal stång som alla olika
tillbehör som plattformar, trappsteg, klöspelare, ramper och broar fästs på. Det har allt katten
behöver, inklusive valbara kojor och hängmattor där katten kan gömma sig från omvärlden
för att kunna koppla av. Det är såklart en extra bonus att det ser så snyggt ut i hemmet och
kan anpassas på oändligt många sätt för att passa många olika katter och deras ägare.



- Vi ville uppmärksamma att alla katter är olika och skapa ett katträd som kan anpassas och
byggas ut efter hand för att ge en innekatt allt den behöver. Den här produkten är verkligen
unik tack vare hur mångsidig den är och vi väntar spänt på att katter världen över ska få gå
på upptäcktsfärd i sin egen version av Freestyle! säger Simon Nicholls, Head of Design
på Omlet.

Upptäck katträdet Freestyle som säljs exklusivt på omlet.se. Priser startar från 499kr.

Redaktörens anmärkning

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

Om Omlet
Omlet är varumärket och designteamet bakom några av de mest ikoniska
husdjursprodukterna som lanserats de senaste tjugo åren.

Hönshuset Eglu anses numera vara en designklassiker och var en riktig revolution för
hobby-hönsägare när det lanserades. Omlet har transformerat husdjursmarknaden med sina
innovativa, vackra och moderna produkter som nu finns för katter, hundar, smådjur, fåglar
och såklart höns.

Sedan det numera globala företaget grundades 2004 har Omlet designat sina egna
produkter som sen säljs direkt till konsumenter i Storbritannien, Europa, USA och Australien.


