Steenkracht Wellness Center

Kattenbak
De kattenbak waar u geld mee bespaard!

Binnenkort verwacht!!!De nieuwste Steenkracht kattenbak in combinatie met de kattenbakvulling van Steenkracht zorgt
voor de juiste kattenbak voor uw kat! De Steenkracht kattenbak is zo samengesteld dat u in combinatie met de
kattenbakvulling zo min mogelijk overlast heeft van de kattenbak waar uw geliefde kat zijn behoefte op doet. De kat doet
zijn behoefte op kunststof korrels, wat inhoud dat de urine niet in de korrel wordt opgenomen. De kunststof korrel neemt
geen vocht op zodat de urine direct naar de bodem zakt en wegloopt via een afvoersysteem onder de kattenbak zelf.
Het verschonen van de kattenbak is makkelijker gemaakt door middel van het trechtersysteem waarbij de urine van de
kat in een plaszakje terrecht komt. Een bijkomend voordeel hiervan is dat het zorgt voor minder geuroverlast.Voordelen
De voordelen voor u bij de aanschaf van een Steenkracht kattenbak zijn ; - Makkelijk schoon te maken .
Door het trechtersysteem en de poepschep heeft u makkelijk de kattenbak verschoond. - Minder geuroverlast.
Doordat de korrel geen urine opneemt. - Ruime kattenbak.
Waardoor de kat nog kan &lsquo;graven&rsquo;. - U hoeft geen kattenbakvulling meer te kopen!
U bespaart al snel &euro;5,- per week, en hoeft geen zakken kattenbakgrit te tillen. - Geen afval.
Dit bespaart u weer kilo&rsquo;s afval, dus ook geld! - U kunt uw kat op ziekte controleren.
Bij een zieke kat kunt u nu makkelijk urine meenemen naar de dierenarts voor onderzoek. - Meerdere katten? Geen
probleem!
U kunt de kattenbak meerdere malen per week legen, zonder teveel moeite. - U bent milieubewuster!
Wist u dat er 1500 ton kattenbakvulling per jaar op de vuilnisbelt beland. - Levering rechtstreeks van producent,
namelijk; STEENKRACHT .
Waardoor u de beste prijs heeft!Het is zelfs mogelijk om voor uw kat een leuk verblijf te creeëren. Door middel van een
eikenhouten 'huisje' om de kattenbak te plaatsen. Waardoor u de kattenbak zelfs in het zicht kan plaatsen.

http://www.steenkracht.com

Powered by Joomla!

Gegenereerd op: 17 January, 2018, 01:34

