Nest Animal Dream

Hamsters, ratten en muizen
voelen zich op hun gemak met
bodembedekker Nest & Animal Dream.
De hergebruikte materialen bestaan
uit uitgeperst katoenzaad, theezakjes,
kokosvezel, karton en eierendoosjes.
Het resultaat is zacht en comfortabel
nestmateriaal met een hoge vochtopname
en geurabsorptie. Het is antibacterieel en
vrijwel stofvrij, dus goed voor dier en mens.

Ekoo Animal Beddings

Goed voor dier mens en planeet
Alle materialen zijn ontstaan uit innovaties, waarbij
het welzijn voor mens, dier en planeet de keuzes
heeft bepaald voor de gebruikte materialen en
de productie ervan. Veel grondstoffen komen uit
Afrika, India en Turkije. Een groot deel van de
productie vindt juist hier plaats en draagt zo bij aan
de ontwikkeling van deze gebieden. Dit initiatief
verhoogt het welzijn van de mensen die dit het
hardst nodig hebben. Door uw keuze voor Ekoo
Animal Bedding geeft u mensen hoop.

facebook.com/Ekooanimalbedding
www.ekooanimalbedding.nl

Houd uw dieren gezond
en levenslustig
Ekoo Animal Bedding voor konijnen,
knaagdieren en vogels

Tips
•

Ae bodembedekkers zijn veilig voor het gebruik
waarvoor ze bestemd zijn. Maar let op dat uw
konijn, knaagdier of vogel niet eet van het
bodemmateriaal. Daar is het niet voor bedoeld.
Dit kan verstopping veroorzaken in de darmen.

•

Ae materialen van Ekoo Animal Beddings zijn
milieuvriendelijk. Zowel bij de productie als na
gebruik. Het afval mag in de groencontainer.

•

U kunt de verschiende bodemmaterialen
met elkaar combineren. Een bedding voor de
ondergrond bijvoorbeeld en een ander materiaal
als nest of als toilet.

•

Hamsters graven graag en hebben het liefst
een bodemlaag in het hok van ongeveer
20 centimeter dikte.

Jouw dealer

Ekoo Animal Bedding is een product en handelsmerk
van Pet Bedding te Dordrecht.

www.ekooanimalbedding.nl/

Een veilige, zachte en warme ondergrond is
belangrijk voor konijnen, knaagdieren en vogels.
Zij bouwen hun nest het liefst met een superzachte
bodembedekker die makkelijk vocht kan opnemen
en nare geurtjes absorbeert. Door onderzoek
is bekend welke materialen bijdragen aan de
gezondheid en het welzijn van uw dieren en waarbij
zij zich goed voelen. U vindt deze bodembedekkers
in het assortiment van Ekoo Animal Bedding.

Katoen

Een ondergrond van katoenzaad is een
100% ecologisch product. Het is geschikt
voor binnenverblijven van alle kortharige
knaagdieren en konijnen. Voor de dieren is
de ondergrond comfortabel en zacht, het
absorptievermogen voor vocht en geurtjes
is hoog, waardoor het verblijf langer schoon
blijft. Het materiaal is stofvrij, waardoor
geen ademhalingsproblemen en allergische
reacties kunnen ontstaan.

Gemak van de verzorger
Natuurlijk staat het welzijn van de dieren die u verzorgt
voorop. Maar voor uzelf zijn er ook voordelen aan de juiste
keuze voor een bodembedekker. Gebruikt u een bedding
met een hoog absorptievermogen, dan hoeft u
minder vaak het verblijf schoon te maken. En met
de geschikte bodembedekker voorkomt u vieze
luchtjes. Bent u allergisch, dan is een stofvrije
bedding van belang.

Voor elk dier de juiste bodembedekker
Elk dier heeft zijn eigen gedrag en voorkeuren voor de
ondergrond in zijn nest of hok. Daarom biedt Ekoo Animal
Bedding een ruime keuze uit verschillende materialen.
Wat u ook kiest, de ondergrond bestaat altijd uit natuurlijke
of hergebruikte producten zoals kokos, katoenzaad, papier,
babykleertjes en theezakjes. Het afval dat overblijft na
gebruik door uw huisdieren is milieuvriendelijk te verwerken.

Ongeschikte materialen
Zaagsel en stro zijn ongeschikt voor konijnen en
knaagdieren. De stofdeeltjes irriteren de luchtwegen en longen
van uw dieren. Stof bemoeilijkt de ademhaling en wekt irritatie
door allergie. Het hok is met zaagsel en stro koud, vochtig en
vies. Het absorptievermogen is slecht. Ook beukensnippers
zijn ongeschikt als bodembedekker. Ze zijn
hard, absorberen slecht en gaan hierdoor
snel stinken. Oude kranten zĳn ongeschikt
omdat ze nauwelijks absorberen en konijnen
versnipperen de kranten.

Ekobiose Hennep

De grondstof voor de Ekobiose & Hennep
bodembedekker bestaat uit de binnenkant
van de stengel van de Franse hennep.
Het natuurlijke, zachte bodemmateriaal is
nagenoeg stofvrij en voorkomt hierdoor
allergische reacties bij mens en dier. Het
is schoon en heeft een hoog geur- en
absorptievermogen. De ondergrond is veilig,
is van nature antibacterieel en heeft geen
scherpe punten. Het materiaal is geschikt als
bodembedekker voor konijnen, knaagdieren
en vogels.

Card Board

De bodembedekker Card Board bestaat uit
kartonnen dozen en eierboxen, beschikbaar door
over- en misproductie. Card Board is geschikt
voor konijnen, cavia’s en ratten. Omdat het niet
klit, is het niet alleen geschikt voor kortharige
maar vooral ook voor langharige dieren. Card
Board is minder geschikt voor hamsters, die
moeten kunnen graven. Het absorptievermogen
van deze bodembedekker is hoog. Verder is de
bodem stofvrij, veerkrachtig en zacht en is de
grondstof veilig voor het spijsverteringssysteem
van konijnen, knaagdieren en vogels.

Kokos

De vrucht van de kokosnoot staat bekend
om zijn gezonde eigenschappen, zowel in het
gebruik als voedsel als voor medicijnen. Voor de
bodembedekker is alleen de bast en een deel
van de vezels van belang. Deze vormen een
milieuvriendelijk bodemmateriaal met unieke
eigenschappen. De ondergrond voelt warm en
comfortabel, is vrijwel stofvrij en beschikt over
een hoog absorptievermogen. Doordat het lang
meegaat, is kokos als bodembedekker voordelig
in gebruik. Het is geschikt voor buitenhokken en
het materiaal is niet gevoelig voor schimmels.
Omdat het klit, is de bedding minder geschikt
voor langharige dieren. Kokos is geschikt voor de
verblijven van konijnen, knaagdieren, reptielen,
vogels en kippen.

Eco Papier Milieu

De grondstof van Eco Paper & Milieu
bestaat uit ecovriendelijke papierpellet,
dat is samengesteld uit bijzonder fijn
vermalen papier. Het is veilig, zacht,
comfortabel en biologisch afbreekbaar.
Deze bodembedekker is stofvrij, dus
voorkomt allergische reacties bij mens en
dier. De bodembedekker Eco Paper & Milieu
leent zich bijzonder goed voor toiletjes en
als bedding bij kleine knaagdieren.

Exotic Colours

In verpakkingen met verschillende kleuren
is uitgekiend nest- en bodemmateriaal
beschikbaar. De kleur geeft aan uit welk
materiaal de inhoud voornamelijk bestaat.
Er zijn varianten met katoen, theezakjes
en een mix van katoenzaad, babykleertjes,
theezakjes, kokosnoot, papier en karton, etc.
Deze bodembedekker is vooral geschikt voor
kleinere knaagdieren, bijvoorbeeld voor het
maken van een nestje. Het leent zich goed
om te gebruiken in combinatie met een
bedding.
andere bedd

