Porównania i testy

Żwirek Bazyl Pellet Drewniany 7,5l

SUPER BENEK CORNrest

COMFY PINOKIO Pelet drewniany

naturalny pellet drewniany

materiał na bazie kukurydzy

drewno drzew iglastych

Materiał
z którego wykonany jest żwirek

Krótki opis

Komu polecać

Uniwersalny, niezbrylający żwirek (pellet)
drewniany przeznaczony do wypełniania
kuwet dla kotów oraz klatek dla królików,
gryzoni, fretek, ptaków ozdobnych i innych
Żwirek Benek Corn jest niezwykle wydajny,
zwierząt domowych. Jest produkowany
a jednocześnie ekologiczny i przyjazny śrow całości z drewna sosnowego i świerkodowisku. Receptura podłoża została oparta
wego pochodzącego z polskich lasów. Nie
w 100% o naturalny materiał na bazie kukuzawiera żadnych sztucznych dodatków –
Bazyl Pellet Drewniany powstaje ze sprapotwierdza to jego naturalny, „drewniany”
rydzy, który ulega całkowitej biodegradacji.
sowanych trocin drzew iglastych. Bardzo
Zbrylone grudki można spłukiwać w toalecie,
kolor uzyskany bez udziału wybielaczy ani
dobrze wchłania wilgoć. Jest lekki, naturalny,
gdzie ulegają zupełnemu rozpadowi. Innowainnych substancji chemicznych. COMFY
antyalergiczny. Całkowicie biodegradowalny –
PINOKIO odznacza się doskonałymi włacyjna technologia produkcji żwirku gwaranmożna go kompostować i może być wrzucany
tuje najlepszą jakość i wyjątkowe parametry
ściwościami chłonnymi, błyskawicznie
do toalety.
użytkowe. Odpowiedni ciężar właściwy ziaren wiąże wilgoć, zaś jego przyjemny, żywiczny
ogranicza jego wynoszenie poza kuwetę, a ich
zapach maskuje niemiłą woń kuwety czy
chłonność pozwala użytkować żwirek nieprze- klatki. Jest przy tym całkowicie biodegradociętnie długo.
walny – doskonale nadaje się do kompostowania w warunkach ogrodowych. Co więcej,
niewielkie ilości zużytego żwirku pochodzące z kociej kuwety można bezproblemowo
usuwać w toalecie.

Polecany każdemu właścicielowi, dla którego Żwirek polecany jest wszystkim właścicielom
ważne jest aby ściółka była lekka, w 100%
kotów, w tym również młodych kociąt –
naturalna i biodegradowalna. Każdy właściciel naturalny surowiec nie zagraża kotu w przydoceni także doskonałe własności pelletu
padku połknięcia, a delikatne ziarna są przyBazyl, który stanowi idealną podściółkę dla
jazne dla miękkich kocich łapek. Ze względu
gryzoni, kotów i innych małych zwierząt
na swoją wydajność Benek Corn jest polecany
domowych.
także posiadaczom kilku kotów.

Właścicielom kotów ceniącym sobie
naturalne, proekologiczne rozwiązania;
właścicielom królików, gryzoni i ptaków
ozdobnych do wypełniania kuwet w klatkach i wolierach.

Atrakcyjna cena w stosunku do jakości
i wydajności podłoża
Żwirek wyprodukowany w 100% z naturalnego surowca
Szybko i trwale się zbryla, a bryłki można
usuwać drogą sanitarną
Nieprzeciętna wydajność podłoża – żwirek idealny dla posiadaczy kilku kotów
Wyjątkowa kontrola nieprzyjemnych
zapachów
Odpowiedni ciężar właściwy ziaren ogranicza ich wynoszenie poza kuwetę
Przyjazny środowisku – całkowicie biodegradowalny

100% naturalny
Wykonany wyłącznie z drewna sosnowego i świerkowego
W 100% biodegradowalny
Naturalny kolor – bez zawartości wybielaczy
Wyjątkowo chłonny
Można go kompostować oraz usuwać
w toalecie

100 % naturalny
Biodegradowalny
Przyjazny dla alergików
Wolny od pyłu
Lekki
Bardzo dobrze wchłania wilgoć

Argumenty
sprzedaży

Można polecać
razem z

Bazyl Ag+ pochłaniacz zapachów
z nano srebrem

neutralizatorami i pochłaniaczami zapachów
Super Benek (neutralizatory w spray'u oraz
pochłaniacz Super Benek Zapach Trawy z włókien drzewnych z dodatkiem silica gelu)

kuwetami i klatkami marki PET INN

Wielkość i rodzaj
opakowania

7,5 l / papierowy worek

6l (karton) oraz worki: 7 l, 14 l, 25 l

Sugerowana
cenadetaliczna
(z VAT)

1400 zł

Producent /
dystrybutor

6 l (karton) – 2000 zł;
7 l – 2000 - 2500 zł; 14 l – 3900 zł

trwały worek foliowy
o pojemności 7 l

CELPAP
www.celpap.pl

CERTECH
www.certech.com.pl
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1399 zł
AQUAEL
www.aquael.pl

ŻWIRKI NATURALNE
PORÓWNAJ
ZDECYDUJ

TOFIK – drewniany kruszon
zbrylający

Żwirek ze słomy Velti

HILTON Żwirek drewniany
uniwersalny 7l

drewno

100% słomy

z czystych włókien roślinnych
(świerk i sosna)

Żwirek ze słomy to absolutna nowość na rynku
zoologicznym. Formą przypomina rozkruszony pelet
drzewny, jego zapach jest przyjemny i naturalny. Nasz
żwirek powstaje ze słomy pozyskanej z lokalnych
gospodarstw rolnych, dlatego mamy w pełni kontrolę
nad jego jakością. Nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane podczas termicznej obróbki
ściółki, pozbawiają go szkodliwych dla zdrowia zwierząt
bakterii, grzybów, pleśni oraz innych czynników
Kruszon zbrylający do wypełniania
chorobotwórczych. Poddajemy go również procesowi
kocich kuwet. Wykonany z drewna
odpylania, w którym usuwane są drobne zanieczyszŻwirek drewniany uniwerposiada naturalny zapach. Błyskawiczczenia takie jak kurz, piach czy pył, dzięki czemu nie
salny jest w 100% naturalną
nie pochłania i neutralizuje nieprzypodrażnia oczu i nozdrzy zwierząt. Niska wilgotność
podściółką wyprodukowaną
jemną woń. Zapewnia higienę i wygodę żwirku słomianego wpływa na wysoką wchłanialność
z czystych włókien roślinnych.
stosowania. Ogranicza do minimum
płynów i neutralizację nieprzyjemnych zapachów. Dzięki swojej biodegradowalności zużyty żwirek słomiany
namnażanie się bakterii i innych drobDzięki zastosowaniu granulek
można z powodzeniem kompostować lub użyć jako
z włókien roślinnych cechuje się
noustrojów. Ułatwia czyszczenie kociej
naturalny
nawóz
–
nie
zakwasza
gleby.
Podstawową
naturalnymi właściwościami wiątoalety i sprawia, że kuweta pozostaje
zaletą naszego żwirku jest jego naturalny skład bez
zania zapachów i bardzo dobrą
higieniczna i świeża. Posiada doskonałe
dodatków
chemicznych
i
spoiw,
dzięki
czemu
jest
chłonnością.
właściwości zbrylające. Powstające
antyalergiczny
i
czysty
mikrobiologicznie.
Potwierdzają
w wyniku jego użytkowania bryłki
to regularne badania w Weterynaryjnym Laboratorium
można usuwać w toalecie.
Diagnostycznym. Żwirek jest odpowiednio dostosowany do potrzeb kotów oraz małych zwierząt domowych,
ma postać rozkruszonego granulatu i jest od niego
lżejszy. Jego drobniejsza struktura sprawia, że jest on
bardzo delikatny dla łapek pupila. Nie przyczepia się
do futerka, przez co nie roznosi się po mieszkaniu i nie
zostawia śladów. Łatwość zastosowania oraz szybki
i prosty sposób usuwania drogą sanitarną to kolejny
plus naszego produktu.

Właścicielom kotów oraz małych zwierząt domowych. Obecnie Klient jest coraz bardziej świadomy.

Właścicielom wszystkich kotów.

Przyjemny i delikatny dla łapek
kota
Szybko pochłania nieprzyjemne
zapachy
Pozostawia naturalny zapach
drewna
Neutralizuje nieprzyjemną woń
Doskonale się zbryla
Ogranicza namnażanie się bakterii
Można go usuwać w toalecie

Zaczyna wymagać produktów, które będą spełniać wysokie wymagania zarówno jego jak i jego pupila. Dlatego VELTI stworzyła produkt, który zapewnia komfort
i bezpieczeństwo zwierzętom oraz ich właścicielom.

Brak bakterii, grzybów i pleśni
Wykonany w 100% ze słomy, bez jakichkolwiek
dodatków i spoiw
Pochłania płyny do 400% swojej objętości.
Bardzo dobrze neutralizuje zapachy
W niewielkich ilościach ściółkę słomianą można
usuwać drogą sanitarną
Zużytą ściółkę można z powodzeniem kompostować lub użyć jako naturalny nawóz
Niska pylistość- nasz żwirek w procesie produkcji jest odpylany, dzięki czemu jest niemal
wolny od pyłu
Niezbrylający, można wymieniać miejscowo

Właścicielom kotów, chomików,
papug oraz innych małych
zwierząt.

Wiąże zapachy
Błyskawicznie wchłania oraz
zapobiega powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów
W pełni biodegradowalny
Przyjazny dla środowiska

klatkami i kuwetami

granulatem ze słomy VELTI

kuwetami i klatkami

papierowe worki
o pojemności 5, 7 i 25 l

ekologiczne papierowe opakowania
w wielkości 8 i 18 l

7l

5 l – 900 zł; 7 l – 1260 zł;
25 l – 4000 zł
PELLETSFARM
www.pelletsfarm.pl

W dziale „Porównanie
produktów” prezentujemy – na podstawie
materiałów przesłanych
przez producentów
i dystrybutorów – analogiczne wyroby poszczególnych firm dostępne
na polskim rynku.
W bieżącym numerze
przedstawiamy żwirki
naturalne dla kotów
i nie tylko, wykonane
z drewna, słomy, kukurydzy i innych materiałów pochodzenia
roślinnego znajdujące
się w ofercie marek
(w kolejności alfabetycznej): CELPAP, CERTECH,
COMFY, PELLETSFARM,
VELTI Sp. z o.o. i ZOO
FACTORY S.A.

8 l – 1200 zł
18 l – 2200 zł

1499 zł

VELTI Sp. z o.o.
www.velti.pl

ZOO FACTORY S.A.
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