




Уникална  технология 
за унищожаване на 

амоняка в постелите 



Действие 

Постелите поемат влагата. 

Естествените добавки унищожават 

миризмите и бактериите. 

Пелетите се разпадат при контакт с влагата и 

увеличават многократно капацитета на 

поемане. 



Състав и производство 

• Отпадна дървесина

• Добавки за унищожаване на миризмите 

• Добавки за унищожаване на бактерии 

• Съставките се изсушават, обработват и 

компресират 



Употреба 
/котешка тоалетна/

• Дъното на съда се покрива с 2-3 см от 
постелката 

• Не е необходима ежедневна грижа, но може 
да се отстраняват твърдите екскременти и 
силно омокрените части

• Веднъж месечно се отстранява цялата 
постелка и съда се почиства с неутрален 
почистващ препарат 



Котешка тоалетна 

Комплект за пътуване 



Отвори Сгъни 

Готово 



Котешка тоалетна 

Опаковка  
5l торби – 6 в кашон /30x30x40 cm/

Натурална постелка с лек, приятен 
аромат на дърво. Добавките 
контролират неприятните 
миризми в котешката тоалетна 
много дълго време. Нежна е към 
лапичките и не се полепва по 
козината. Повърхността изсъхва от 
въздуха между посещенията на 
котката. 



Универсална  постелка 

Опаковка  
5l торби – 6 в кашон /30x30x40 cm/

Натурална и безопасна за животните 
дори при дъвчене и поглъщане. Без 
химически добавки или изкуствени 
аромати. Обезпрашена, за да не 
предизвиква алергични реакции при 
хора и животни, или запушване на 
ноздрите на дребни птици и гризачи. 



Защита със сребърни йони 

От хиляди години антибактериалните своиства на среброто са известни 
на хората. Древните римляни са държали сребърни монети във водата за 
пиене, за да я пречистят. В медицината среброто играе важна роля от 
началото на 19 век и до днес. Въпреки, че се говори за среброто не то, а 
освободените от него йони имат антибактериални своиства. Те атакуват 
бактериите по три различни начина: 

1. Нарушават обвивката на клетката.

2. Възпрепятстват метаболизма като пречат на обмяната на 
жизненоважните йони на Ca и Zn през клетъчната мембрана. 

3. Свързват се трайно със сярата, кислорода и азота в молекулите. 

Бактериите в постелките на животни се активират от влагата. От друга 
страна, влагата активира и сребърните йони в продуктите на Градски 
любимци. 



Защита със сребърни йони 



Постеля за шампиони 



Употреба 

/коне/

• Подът на бокса се покрива с 2 см от постелята

• Омокря се с 10-15 литра вода 

• Всеки ден се почистват твърдите екскременти 
и омокрената постеля 

• Веднъж седмично се насипва ½ чувал от 
постелята с надпис без омокряне 



Характеристика Преимущество Полза 

Произведени от 
дървесина 

Леки 

Естествена, 
възобновяема суровина 

Лек, приятен аромат  

Лесно се носят и ползват 

Безопасни за хората,
животните и природата 

Не отблъсква животните, 
освежава дома 

Естествени добавки за 
унищожаване на  
миризмите и бактериите 

Безопасни са Не могат да навредят 
дори ако бъдат погълнати

Добавени сребърни йони Унищожават бактериите Безопасна среда 
По-малко неприятни 
миризми 

Адсорбират над 300% на 
собственото си тегло 

Сухи и чисти клетки и 
котешки тоалетни 

Ограничават развитието 
на бактерии 



Характеристика Преимущество Полза 

Не полепват по козината Не се изнасят от съда Чисти подове и мебели

Добавки за унищожаване
на миризмите

Приятен аромат за по-
дълго време 

Чиста среда за живот 

Изсушават урината и 
фекалиите 

Не е необходима 
ежедневна грижа 

Пести време и неприятни 
емоции 

Един пакет от 5 литра е 
достатъчен за 45 дни 
/1котка/ 

Издържат по-дълго Икономия на средства и 
време 

Не съдържат вредни 
химикали и изкуствени
аромати 

Безвредни Могат да се изполват за 
всички видове животни 

Целулозни продукти Могат да се изхвърлят в 
тоалетната 

Пестят време и 
натрупване в сметищата 



Характеристика Преимущество Полза 

Оцветени са Не приличат на другите
пелети 

Клиентите виждат ясно 
разликата 

Могат да се компостират Не замърсяват околната 
среда 
Превръщат се в тор за 
градината 

Модерна еко тенденция 

Хартиена опаковка Красива и удобна Екологична 




