
ZooBranża Patronem Medialnym Warszawskich Dni Akwarystyki!

Velti Little Pets na Targach Warsaw Animals Days
Targi w  Nadarzynie za nami. Pracownicy firmy Velti dziękują 
wszystkim hurtowniom, sklepom zoologicznym oraz Klientom za 
odwiedzenie naszego stoiska. Były to kolejne Targi, w których fir-
ma brała udział i zapewne nie ostatnie. Dzięki takim wydarzeniom 
mamy możliwość docierania do coraz większej ilości osób z infor-
macją o podłożach ze słomy, które do tej pory nie były dostępne na 
polskim rynku zoologicznym. W każdej kolejnej tego typu impre-
zie widać coraz większe zainteresowanie innowacyjnymi podłoża-
mi dla wszystkich zwierząt domowych (tych małych i większych). 
Klienci poszukujący ekologicznych i naturalnych ściółek dla pupili 
wypowiadają się o produktach Velti w samych superlatywach. Wi-
dać było, że chętnie podchodzą do naszego stoiska porozmawiać 
o nowym rozwiązaniu jakim jest słoma w formie granulatu. Jesz-
cze raz dziękujemy i do zobaczenia na kolejnej edycji.
www.velti.pl  Polub nas na 

Informujemy, że magazyn ZooBranża został Patronem Me-
dialnym IV Warszawskich Dni Akwarystyki!
Warszawskie Dni Akwarystyki to największe wydarzenie akwa-
rystyczne w Warszawie, które każdego roku w trakcie Dni SGGW 
odbywa się na Wydziale Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego.
W ramach nadchodzącej, czwartej edycji wydarzenia, które odbę-
dzie się 20-21 maja 2017 przewidziano następujące inicjatywy:

 IV Warszawska Konferencja Akwarystyczna. Jedyna kon-
ferencja naukowa w  Polsce poświęcona akwarystyce, podczas 
której swoje prace przedstawiają studenci i  pracownicy uczelni 
wyższych, a także specjaliści z całego świata. Tematem wiodącym 
nadchodzącej edycji konferencji będzie  „Środowisko naturalne 
zwierząt akwariowych”.

 Międzynarodowa Wystawa Akwariów. Największa wystawa 
akwarystyczna w  Warszawie ukazująca różnorodność zwierząt 
wodnych i  zamieszkiwanych przez nie środowisk z  różnych  za-
kątków świata. Zaprezentowane zostaną na niej zarówno gatunki 
zwierząt egzotycznych, rodzimych, jak i inwazyjnych.

 Konkursy. W trakcie Warszawskich Dni Akwarystyki każdego 
roku odbywa się kilka konkursów skierowanych do aktywnych 
uczestników wydarzenia, jak również zwiedzających. W  tym 
roku przewidziane są MISTRZOSTWA KREWETEK AKWARIO-
WYCH z udziałem międzynarodowego jury, III KONKURS WIEDZY 
AKWARYSTYCZNEJ polegający na poprawnym rozpoznaniu zwie-

rząt wodnych wyświetlanych na fotografiach, II SESJA MŁODYCH 
 ICHTIOBIOLOGÓW (konkurs najlepszych prac badawczych zwią-
zanych ze światem akwarystyki realizowanych przez polskich na-
ukowców i  studentów) oraz AKWARIUM DLA PRZEDSZKOLAKA. 
W tym ostatnim konkursie przedszkolaki poprzez nadsyłanie sa-
modzielnie wykonanych prac artystycznych mają szansę wygrać 
akwaria, które założymy w zwycięskich przedszkolach. 

Celem Warszawskich Dni Akwarystyki jest zapoznanie uczestni-
ków z biologią i ochroną gatunkową, a także różnorodnością or-
ganizmów wodnych i  ich środowiska, jak również umożliwienie 
zdobycia cennych kontaktów, przydatnych w realizacji celów ży-
ciowych i naukowych.
Inicjatywa skierowana jest głównie do studentów, młodzieży 
szkolnej, pracowników naukowych, akwarystów oraz osób zainte-
resowanych tematyką akwarystyki, inżynierii środowiska, ochro-
ny przyrody i polskich wód. Zapraszamy całe rodziny!
Wydarzenie odbędzie się 20-21 maja 2017  na Wydziale Nauk 
o Zwierzętach (Budynek 23) przy ul. Ciszewskiego w Szkole Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Organizatorzy: Samodzielny Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Bio-
technologii Akwakultury SGGW oraz Rafał Maciaszek – Hodowla 
Krewetek Akwariowych Kumak Shrimp. 
Wydarzenie jest otwarte, a udział w nim bezpłatny. 
W imieniu organizatorów gorąco zapraszamy!
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WARSAW ANIMALS DAYS to przede wszystkim nowoczesna formuła targów znana z największych tego typu imprez na 
świecie, nie tylko Święto Zwierząt, ale także Święto Branży Zoologicznej. To doskonałe miejsce do pierwszego kontaktu 
klienta z marką, jak też nawiązywania długotrwałych relacji biznesowych. Cieszymy się, że mogliśmy razem z Państwem 
stać się częścią tego wydarzenia. Dziękujemy organizatorowi PTAK WARSAW EXPO.  W ciągu trzech dni Targi odwiedziło po-
nad 42 tysiące gości! Zapraszamy do zapoznania się z obszerną fotorelacją z Targów na stronie www.zoobranza.com.pl oraz 
na naszym profilu facebookowym.  

Wystawcy Warsaw Animals Days
WARSAW

 Premiera marki EMPIRE

 Stoisko firmy VET PLANET Sp. z o.o.  i marka VetExpert

 Stoisko firmy TROPICAL

 Marka HUNTER i BECO PETS

 Stoisko firmy BGM Pharma Sp. z o.o. i marka CORTEX

 Stoisko firmy BOEHRINGER INGELHEIM i marka FRONTLINE

 Ekologiczne żwirki Firmy VELTI

 Stoisko firmy AQUAEL

 Stoisko ROYAL CANIN
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Wydarzenia  

Udział w tegorocznej edycji targów Animals Days oka-
zał się dla naszej firmy strzałem w dziesiątkę. To doskonałe 
miejsce do zaprezentowania nowej linii produktów, które 
wprowadziliśmy na rynek i był to dla nich oficjalny debiut. 
Lokalizacja oraz infrastruktura obiektu pozostawia jeszcze 
ogromny potencjał do wykorzystania. Wierzymy bardzo 
w rozwój tej imprezy w kolejnych latach i trzymamy kciuki. 

Piotr Makuch, Pet Food Consulting Poland Sp. z o.o.

Strzał w dziesiątkę!



 Stoisko firmy FISH4DOGS POLSKA

 KAKADU partner targów Warsaw Animals Days

 Stoisko firmy BEST BREED PET FOODS POLSKA

 Stoisko firmy COSY & DOSY

 Stoisko firmy TERRA CANIS POLSKA

 Stoisko firmy OVER Zoo

 Stoisko marki DOLINA NOTECI

 Stoisko firmy JOSERA

 Stoisko firmy AZAN

 Stoisko firmy MEATLOVE POLSKA

 Innowacyjne smycze DOGCESSORIES

 Stoisko firmy CERTECH

 Stoisko marki BIODOR

 Stoisko firmy GEMINUS, Pan Leszek Koniarski

 Stoisko firmy VITAKRAFT

 Stoisko firmy FARMINA  Stoisko firmy LINCOLN PETFOOD Sp. z o.o. Stoisko firmy SCANVET POLAND
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Premiery i ciekawostki produktowe 

Co nowego na targach?   

 Targi WARSAW ANIMALS DAYS dla wielu wystawców stały się doskonałą okazją do zaprezentowania szerokiej publiczności 
najnowszych produktów. Poniżej prezentujemy niektóre z takich nowinek, które udało nam się podpatrzyć.

WARSAW

Firma ScanVet Poland wzięła udział w targach Animals Days w Warszawie. Stoisko firmy 
cieszyło się dużym zainteresowaniem, przedstawiciele udzielali szczegółowych informacji na 
temat produktów, a także porad, jak dbać o pielęgnację jamy ustnej u psów i kotów. Kil-
ka osób z firmy ScanVet Poland wzięło udział także w szkoleniach branżowych i sprzedażo-
wych organizowanych w trakcie wydarzenia przez ZooBranżę. Obecność na tym wydarzeniu 
stworzyła też możliwość do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i rozmów na temat 
wzajemnej współpracy. Dużym wyróżnieniem dla firmy ScanVet było przyznanie w trakcie 
konferencji nagrody „Certyfikat Jakości” dla produktu EFA Olie, a także nagrody „Produkt 
Roku Branży Zoologicznej – kategoria suplementy” dla produktu ArthroScan Kęsy. 

lek. wet. Magdalena Wiśniewska, ScanVet Polska

Razem tworzymy najwyższą jakość w zoologii

 Premiera karmy RIVERWOOD, której dystrybutorem 
w Polsce jest Pet Food Consulting Poland Sp. z o.o.

 Najwyższa jakość naturalnych składników karmy 
Bozita Naturals

 Nowoczesne lampy ledowe Leddy Slim przeznaczone 
do oświetlania zbiorników otwartych od Aquael.

 Osso Di Cane to wyjątkowe i nietuzinkowe akcesoria 
dla czworonogów.

 PGN Pharma Sp. z o.o. i marka CORTEX

 Ekologiczne podłoża dla zwierząt marki Velti.

 Pussy Deluxe Produktem Roku w Plebiscycie Branży 
Zoologicznej!

 Modne i funkcjonalne nosidełka dla psów małych 
ras oraz kotów od LileTink.

 Siła i odporność w olejach marki TropiDog

 Innowacyjne podejście do kociej kuwety i niezawod-
ne żwirki marki Certech

 Preparaty wspomagające sprawność ruchową oraz 
preparat przeznaczony dla psów i kotów z zaburzeniami 
dermatologicznymi od VetExpert.

 Ekskluzywne przysmaki dla psów marki EMPIRE

 Karmy dla kota PRINCESS to unikalne, kompletne 
żywienie, które odpowiada jego naturalnej diecie.

 Nutrivita - ekologiczne pokarmy dla gryzoni!

 Nowość od Geminus -  wysokiej jakości produkty do 
pielęgnacji zwierząt domowych marki INODORINA

 Nowe opakowania karmy Oven-Baked
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Velti Little Pets – to już pół roku!
Początek kwietnia oznaczał dla naszej firmy 6 miesię-
cy sprzedaży produktów Velti na rynku zoologicznym. 
Chcielibyśmy podziękować za ten czas przede wszystkim 
Klientom, którzy postanowili zaufać nowej marce i pro-
duktowi, używając go w kuwetach, klatkach i  terrariach 
swoich ukochanych pupili. Dziękujemy również hurtow-
niom i sklepom zoologicznym, które są otwarte na wpro-
wadzanie do swoich ofert nowości. Pokazuje to gotowość 
i  chęć na zaproponowanie Klientom rozwiązań w dziale 
podłoży, które do tej pory nie były znane. W ciągu tego 
czasu nawiązaliśmy współpracę z 23 hurtowniami, które 
produkty Velti sprzedają do kilkuset sklepów zoologicz-
nych w całej Polsce. Nasze ściółki są również do nabycia 

w  sieciach sklepów zoologicznych, sklepach interneto-
wych, dzięki czemu są dostępne w każdym kanale zaku-
powym dla Klientów.
Od samego początku produkty naszej firmy, czyli granu-
lat i żwirek powstają z pasji do zwierząt domowych. Po-
przez zbieranie cennych informacji cały czas chcemy się 
poprawiać i rozwijać. Dlatego z tego miejsca chcielibyśmy 
raz jeszcze podziękować serdecznie za zaufanie naszej 
marce. Życzymy wszystkim naszym Kontrahentom tym 
obecnym i  przyszłym owocnej współpracy i  sukcesów 
sprzedażowych.
Hurtownie i  sklepy, które jeszcze nie nawiązały z  nami 
współpracy gorąco do tego zachęcamy.

Single Protein Alsa Hundewelt – mięsne karmy i przysmaki dla psów!
Alsa Świat Psów to oficjalny i  jedyny przedstawiciel fir-
my Alsa Hundewelt producenta karm suchych i mokrych 
Alsa. Firma jest obecna na rynku polskim od dwóch lat 
i  cieszy się coraz większą popularnością wśród środo-
wisk związanych z psami. Hodowcy jak i agilitowcy (oso-
by uprawiające sporty psów) bardzo chwalą sobie jakość 
produktów Alsa jak i  ich niepowtarzalność wynikającą 
z rodzaju mięs zawartych w produktach.
Puszki Single Protein zawierają one ponad 65% mięsa, 
30% bulionu, warzywa i  oleje. Jest to pełnowartościo-
wy, jednobiałkowy posiłek dedykowany psom o  wrażli-
wym przewodzie pokarmowym i z alergiami. Nie zawiera 
wzmacniaczy smaków, utrwalaczy czy sztucznych kon-
serwantów. Zaletą puszek jest to, że mięso w nich zawar-
te nie jest uzupełniane wołowiną czy drobiem. Kupując 
puszkę z gęsią mają Państwo pewność, że podają psu gęś. 
Pozwala to na uniknięcie wszelkich rodzaju alergii pokar-
mowych. Mamy pewność wszystkie psy, duże czy małe, 
chore czy zdrowe zasmakują w mokrych karmach Alsa. 
Wśród licznych gryzaków i  ciastek, które oferuje swoim 
klientom firma Alsa Świat Psów znajdziecie Państwo su-
szone płaty mięsa bawolego Buffelpansen. Bawole żwa-
cze zawierają minimalną ilość tłuszczów i  cholesterolu, 
ale ze względu na swój wyśmienity intensywny zapach 
stanowią idealny przysmak dla każdego pupila. Jest to 
produkt niskokaloryczny więc możemy nim swobodnie 
obdarowywać swojego psa pomiędzy posiłkami nie na-
rażając go na nadwagę. Nie zawierają sztucznych barwni-
ków czy konserwantów. 

Argumenty sprzedaży:
 niepowtarzalne rodzaje mięs zawartych w  produk-

tach
 wyłącznie naturalne składniki
 produkty jednobiałkowe, idealne dla alergików
 nie zawierają wzmacniaczy smaków, utrwalaczy czy 

sztucznych konserwantów

www.alsa-swiatpsow.plProducent: LileTink Polska, www.LileTink.pl, tel. 534 513 333, e-mail: hello@liletink.pl

www.velti.pl   Polub nas na  
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Żwirki dla kotów 
Nowe trendy w kociej kuwecie 

Żwirki dla kotów stanowią bardzo istotną grupę produktów generującą spore zyski dla 
każdego sklepu zoologicznego. Wielu sprzedawców uważa, że kategoria ta nie wymaga 
od nich jakiejś szczególnej wiedzy. W rzeczywistości jest jednak inaczej – rynek żwirków 
nieustannie się bowiem rozwija i wciąż pojawiają się na nim nowe produkty. Żeby więc 
skutecznie doradzić kupującemu należy być na bieżąco i bacznie śledzić aktualne tren-
dy. Warto również wiedzieć, co i komu polecać, bowiem zarówno koty, jak i ich właści-
ciele mają w tej dziedzinie pewne szczególne preferencje…

Kot   

Nie tylko trzy 
możliwości…

Jeszcze do niedawna oferta żwir-
ków dla kotów dostępnych na pol-
skim rynku była stosunkowo prosta 
i składała się z trzech głównych grup 
produktów: klasycznych żwirków 
bentonitowych, żwirków drewnia-
nych oraz tzw. żwirków silikonowych. 

Do najczęściej kupowanych zali-
czają się żwirki bentonitowe. Wyko-
nuje się je z bentonitu – naturalnego 
minerału (a w zasadzie – grupy mine-
rałów) o doskonałych właściwościach 
chłonących. W  sprzedaży dostępne 
są żwirki o różnej granulacji, od bar-
dzo drobnych po stosunkowo grube 
oraz w wersji naturalnej, jak również 
wzbogacane w  rozmaite dodatki 
zapachowe, najczęściej o  aromacie 
lasu, morza, lawendy, cytryny itp. 
Po umieszczeniu w  kuwecie żwirek 
taki błyskawicznie chłonie koci mocz 
zbrylając się w  charakterystyczne 
grudki. Grudkę taką wystarczy na-

stępnie usunąć z toalety przy pomocy 
łopatki.

Co ciekawe, specjaliści od kociej 
behawiorystyki zgodnie twierdzą, że 
to właśnie żwirki bentonitowe są naj-
bardziej naturalnym podłożem dla 
kotów i  najlepiej odzwierciedlają ich 
przyrodzoną potrzebę zakopywania 
własnych nieczystości. Opinię tę – 
choć zapewne nieświadomie – zdają 
się podzielać również klienci sklepów 
zoologicznych, którzy bardzo chętnie 
po nie sięgają. Jakie są zalety żwirków 
bentonitowych? Z  punktu widzenia 
sklepu to przede wszystkim dosko-
nała rotacja, a  ze strony użytkowni-
ka – niska cena, wygoda stosowania, 
powszechna dostępność i  bardzo 
duży wybór rozmaitych frakcji, zapa-
chów i marek. Podłoża te mają jednak 
i wady. Niska cena wiąże się z równie 
niewielkim narzutem sklepowym, 
a więc i niskim zarobkiem dla sklepu 
(choć równoważy to wspomniana już 
doskonała rotacja). Żwirki takie – ze 
względu na dość rygorystyczne pre-

ferencje poszczególnych klientów – 
trzeba też oferować w  stosunkowo 
szerokim wyborze, przez co zabiera-
ją sporo miejsca w  sklepie. Znaczną 
niedogodnością, tak dla personelu 
sklepu jak i dla klientów, jest też dość 
znaczna masa tych podłoży, przez co 
ich transport może być kłopotliwy, 
zwłaszcza dla osób starszych, prze-
mieszczających się pieszo lub za po-
mocą komunikacji miejskiej. Żwirki 
bentonitowe mają też stosunkowo 
krótki okres działania – trzeba je wy-
mieniać w  kociej kuwecie mniej wię-
cej raz w tygodniu (z punktu widzenia 
sklepu to zaleta, bo zwiększa często-
tliwość wizyt klienta, ale z punktu wi-
dzenia kupującego już niekoniecznie).

W ostatnich latach na rynku żwir-
ków bentonitowych dokonała się spo-
ra rewolucja. Obok standardowych 
produktów pojawiły się bowiem wy-
roby klasy premium oferowane przez 
wiodących producentów dla bardziej 
wymagających klientów. Są one wy-
twarzane ze specjalnie selekcjonowa-
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nych bentonitów poddanych dodat-
kowo procesowi aktywacji. Sprawia 
to, że mają wielokrotnie większą 
chłonność niż standardowe podłoża. 
Dzięki temu są znacznie wydajniej-
sze i  wystarczają na dłużej. Warto 
rozważyć wprowadzenie ich do swej 
oferty i  polecanie wszystkim zwo-
lennikom bentonitów. Dzięki wyższej 
cenie można bowiem dobrze na nich 
zarobić, zaś zadowolony użytkownik 
z  pewnością chętnie sięgnie ponow-
nie po taki produkt.

Nie tylko 
drewno…

Drugą grupę podłoży dla kotów 
stanowią naturalne żwirki i  pelety 
pochodzenia roślinnego. I  to właśnie 
w jej obrębie w ostatnich latach zaszła 
chyba największa rewolucja produk-
towa. Do niedawna bowiem dostęp-
ne były niemal wyłącznie podłoża 
wykonane z drewna. Mają one postać 
wałeczków (tzw. pelet lub ekstrudery) 
lub drobnego żwirku. Można wyróż-
nić wśród nich podłoża zwykłe oraz 
tzw. zbrylające. Te pierwsze zawierają 
wyłącznie drewno i po prostu chłoną 
koci mocz. Stosuje się je powszech-
nie nie tylko w  kocich kuwetach, ale 
również w  klatkach dla gryzoni, kró-
lików, fretek, ptaków ozdobnych i  in-
nych zwierząt domowych. Natomiast 
żwirki lub pelety zbrylające w  swym 
składzie oprócz drewna mają również 
lepiszcze, które sprawia, że po zamo-
czeniu sklejają się w eleganckie kulki. 
Lepiszcze to może być syntetyczne 
lub naturalne jak np. skrobia ziemnia-
czana.

Tego typu podłoża drewniane są 
szczególnie cenione przez miłośni-
ków dbania o środowisko. Są bowiem 
w  pełni biodegradowalne, co więcej, 
można je bezproblemowo kompo-
stować i przerabiać na nawóz dla ro-
ślin. Lubią je również osoby wygodne, 
gdyż niewielkie ilości takiego żwirku 
(a  więc zbryloną kulkę wyjętą z  ku-
wety) można usuwać drogami sani-
tarnymi, czyli zwyczajnie spuszczając 
go w toalecie (nie trzeba biegać z nią 
do śmietnika jak w  przypadku ben-
tonitu). Żwirki takie są też hypoaler-
giczne oraz mają zapach naturalnego 
drewna. Z  punktu widzenia sklepu 
ich zaletą jest fakt, że klienci znacznie 
mniej niż w  przypadku bentonitów 
przywiązują się do rodzaju i  marki 
podłoża, więc można zaoferować 
je w  znacznie mniejszym wyborze 

oszczędzając tym samym sporo miej-
sca w lokalu. Poza tym posiadają one 
szerszy wachlarz odbiorców (nie tylko 
„kociarze”, ale także miłośnicy zwie-
rzaków „klatkowych”) co dodatkowo 
stymuluje rotację. Są też lżejsze od 
bentonitu i  łatwiej jest je przenosić. 
Z  bentonitem mają natomiast pew-
ną cechę wspólną – również często 
trzeba je wymieniać, mniej więcej raz 
w tygodniu.

Wspomniana wyżej rewolucja 
w obrębie tej grupy produktów zwią-
zana jest z  pojawieniem się w  ostat-
nich latach bardzo wielu żwirków 
i  peletów roślinnych wykonanych 
z  surowca innego niż drewno. Jedną 
z  najwcześniejszych jego alternatyw 
były żwirki kukurydziane, wytwa-
rzane z  przetworzonych kolb kuku-
rydzy. Odznaczają się one doskona-
łą chłonnością, poza tym materiał 
z którego zostały wykonane sprawia, 
że powierzchnia poszczególnych zia-
ren żwirku czy wałeczków peletu jest 
znacznie równiejsza niż w przypadku 
drewna, co zapobiega ich wynoszeniu 
przez kota poza kuwetę. Jest to szcze-
gólnie istotne w  przypadku kotów 
modnych obecnie ras długowłosych.

Obok żwirków kukurydzianych 
dostępne są również podobne wy-
roby wyprodukowane z  łupin orze-
chów kokosowych. Ostatnią nowość 
na rynku stanowią natomiast żwir-

ki i  granulaty wykonane ze słomy. 
Nie zbrylają się one, lecz doskonale 
chłoną wilgoć powiększając przy tym 
swoją objętość. Ich producenci pod-
kreślają, że są bardzo delikatne dla 
kocich łapek oraz nie przyczepiają się 
do futra. Odznaczają się też bardzo 
niskim stopniem pylenia, dzięki cze-
mu ułatwiają utrzymanie czystości 
w  mieszkaniu. Podobnie jak klasycz-
ne żwirki drewniane mogą być uży-
wane także jako podłoże dla gryzoni 
i królików. Warto rozważyć ich wpro-
wadzenie do oferty, zwłaszcza, że 
wielu klientów lubi wszelkie nowości 
i mogą być nimi zainteresowani.

Podłoża roślinne są szczególnie 
cenione przez miłośników dba-
nia o  środowisko. Są bowiem 
w  pełni biodegradowalne, co 
więcej, można je bezproblemo-
wo kompostować i  przerabiać 
na nawóz dla roślin. Lubią je 
również osoby wygodne, gdyż 
niewielkie ilości takiego żwir-
ku można usuwać drogami 
sanitarnymi, czyli zwyczajnie 
spuszczając go w toalecie.

Nowość na rynku stanowią żwirki i granulaty wykonane ze sło-
my. Nie zbrylają się one, lecz doskonale chłoną wilgoć powięk-
szając przy tym swoją objętość. Ich producenci podkreślają, że 
są bardzo delikatne dla kocich łapek oraz nie przyczepiają się 
do futra.
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Sili…? 
No właśnie…

Trzecią z grup kocich żwirków sta-
nowią tzw. żwirki silikonowe. Nazwa 
ta jednak nie do końca odpowiada 
prawdzie, bowiem w  rzeczywistości 
większość z  nich wytwarzana jest 
z  syntetycznych silikatów. Popraw-
niej więc byłoby określić je mianem 
żwirków silikatowych. Nie ma jednak 
co zawracać Wisły kijem. Grunt, że na 
podłożach tych da się dobrze zarobić, 
są bowiem znacząco droższe (z reguły 

kilkakrotnie) od bentonitów i podłoży 
roślinnych. Mają one postać półprze-
zroczystych granulek, które świetnie 
chłoną wilgoć i wiążą ją w swoim wnę-
trzu. Po skorzystaniu z kuwety przez 
kota nie powstaje zatem bryłka, tylko 
żwirek zwiększa swą objętość pozo-
stając wciąż suchy. Ogromną zaletą 
podłoży silikonowych jest bardzo 
długa żywotność – można korzystać 
z nich nawet do 30 dni bez potrzeby 
wymieniania! Oczywiście, z  punktu 
widzenia sklepu to raczej wada, bo 
ogranicza częstotliwość wizyt klienta, 

nie trzeba się jednak tym aż tak przej-
mować, bowiem badania wykazały, 
że pasjonaci kotów i  tak odwiedzają 
sklep zoologiczny znacznie częściej 
niż posiadacze innych zwierzaków. 
Żwirki silikonowe są przy tym bardzo 
lekkie, z  czystym sumieniem można 
więc polecać je np. osobom starszym, 
które nie będą miały najmniejszego 
problemu z ich transportowaniem.

Towarując swój sklep w  żwirki 
silikonowe trzeba pamiętać, aby po-
stawić na produkty sprawdzone, po-
chodzące od renomowanych dostaw-

Kot   

Do tej pory koty poznały kilka rodzajów podłoży, które gościły 
w ich kuwetach. Od zawsze najtańszym rozwiązaniem był piasek, 

który z czasem został zastąpiony bentonitem. Od jakiegoś czasu 
wybór powiększył się o żwirki silikonowe i naturalne z drewna, kuku-

rydzy. Podłoża te są zbrylające się lub nie, mają różne frakcje i posiada-
ją kilkanaście rodzajów zapachów. 
Poddana termicznej obróbce słoma w formie granulatu pojawiła się po raz pierwszy w Polsce dzięki firmie Velti. Patrząc na zachodni 
trend, gdzie jest ona numerem jeden, jeżeli chodzi o ściółki, tylko kwestią czasu jest, aż podbije serca polskich właścicieli czworonogów 
i stanie się numerem jeden również w naszym kraju.
Klienci, którzy zakupili podłoża Velti dla swoich pupili zwrócili uwagę na kilka właściwości różniących od pozostałych podłoży. Jako 
jedną z najważniejszych podali bezpieczeństwo zwierząt, ponieważ nasze podłoża na etapie produkcji są poddawane termicznej 
obróbce, dzięki czemu są pozbawione bakterii, grzybów, pleśni czy innych czynników chorobotwórczych. Następnie była to możli-
wość usuwania w toalecie. Kolejny atut to bardzo niska ilość pyłu, który w przypadku podłoży 
konkurencyjnych jest wszędobylski wokół kuwet i klatek w momencie wysychania i rozpadu po 
wchłonięciu moczu zwierzęcia. Podłoża słomiane bardzo mocno absorbują nieprzyjemne zapachy 
w najbardziej naturalny sposób, gdyż jak nam podkreślali Klienci w opiniach, jest to zasługą braku 
dodatków chemicznych i spoiw. A ponieważ brak spoiw, to również brak przyczepiania się ściółki 
do futerka i roznoszenia po mieszkaniach. Delikatność dla łapek naszego żwirku została zaopinio-
wana jako duży plus. To idealne rozwiązanie dla mniejszych zwierząt oraz rekomendowane dla 
kotów przez doświadczonych hodowców. 
Bardzo rzeczową i cenną opinię o naszym żwirku opisała na swoim Blogu Pani Zuzanna, właści-
cielka przepięknej kotki Apolonii, która w ostatnim miesięczniku „ZooBranża” została wyróżniana 
w konkursie fotograficznym. Zachęcamy do odwiedzenia Bloga Pani Zuzy pod adresem:
http://www.apoloniamainecooncat.pl/2017/01/velti-little-pets-absolutna-nowosc-na.html
www.velti.pl   Polub nas na 

Gabriel Okraska
Dyrektor Produktu
www.velti.pl

Żwirki silikonowe – najczęściej wybierane. 
Na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów żwirków 
dla kotów. Najnowsze trendy zakupowe pokazują jednak, że wła-
ściciele coraz częściej sięgają właśnie po żwirek silikonowy. Wyróżnia 
się on przede wszystkim niezwykłą chłonnością i  wydajnością, zachowując 
swoje właściwości nawet do miesiąca czasu. Szybkie i skuteczne pochłanianie nie-
przyjemnych zapachów daje niezwykły komfort zarówno właścicielom, jak i ich pupilom, 
a właściwości antybakteryjne gwarantują bezpieczeństwo i najwyższą higienę użytkowania.

Mateusz Biały
Brand Manager Firmy Diamentiq
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Rozrywka   
Na pierwsze trzy osoby, które prawidłowo rozwiążą krzyżówkę i  prześlą jej zdjęcie na adres 
redakcja@zoobranza.com.pl czekają nagrody w  postaci opakowań podłoży dla zwierząt 
ufundowanych przez firmę VELTI.

Laureatami poprzedniej krzyżówki zostały Panie: Sylwia Bałdyga, Wioletta Biegun i  Jagoda Włosok. 
Zwyciężczynie otrzymały nagrody-niespodzianki ufundowane przez firmę BEAPHAR. Serdecznie gratulu-
jemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach naszej zabawy!
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POZIOMO:
1. popularne skorupiaki akwariowe
4. np. przeciwko wściekliźnie
8. niebezpieczna choroba królików
10. na głowie samca jelenia
11. bakteryjna choroba odkleszczowa psów
13. między górskimi szczytami
14. niejeden w sejmowych ławach
16. rosyjski instrument muzyczny, rodzaj 

gitary
19. oryginalny gryzoń z Afryki
21. naturalny żwirek mineralny dla kotów
24. żołnierze na koniach
25. „zielone złoto” - popularny dodatek do 

karm dla ryb i nie tylko

PIONOWO
2. za sklepową szybą
3. psi smakołyk do gryzienia
5. jest matką handlu
6. książeczka do malowania dla dzieci
7. otwarta przestrzeń w lesie
9. stosuje się ją u nowo sprowadzonych 

zwierząt
12. kolorowe bezkręgowce w akwarium 

morskim
15. inaczej: płytki krwi
17. inaczej: leczenie
18. szwedzka marka samochodów
20. na psie odchody
22. styl w akwarystyce naturalnej
23. przechadzka z psem

Fundatorem nagród jest 
firma VELTI.
Życzymy miłej zabawy!

Hasło:

74


	ZooBranza_18_Kwiecien_2017 11
	ZooBranza_18_Kwiecien_2017 16
	ZooBranza_18_Kwiecien_2017 17
	ZooBranza_18_Kwiecien_2017 18
	ZooBranza_18_Kwiecien_2017 23
	ZooBranza_18_Kwiecien_2017 56
	ZooBranza_18_Kwiecien_2017 57
	ZooBranza_18_Kwiecien_2017 58
	ZooBranza_18_Kwiecien_2017 59
	ZooBranza_18_Kwiecien_2017 74



