Bu tuşa dokunun ve

Gerçeği kabul edelim , kedi kumu çözüm değil.
Bu yüzden biz CatGenie’yi yarattık

Kedi kumu hakkında Sıkça Sorulan
Sorular ve Gerçekler.

www.catgenie.com.tr ‘ de görebilirsiniz.
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Eğer kedi kumundan kurtulmak istiyorsanız.

DÜNYA’DAKİ İLK ve TEK
KENDİNİ TEMİZLEYEN KEDİ TUVALETİ’ni

www.CatGenie.com.tr • (0212)526 2077

Lütfen, zamanınızdan, paranızdan ve
doğadan neler kazandığınızı bir
düşünün.

Sipariş için Arayın veya Tıklayın.

Bir yıl içerisinde, CatGenie kullanan
iki kedi 6 veya 7 adet Dezenfektan
Kartuş kullanır. CatGenie bu
kartuşları kalıcı granüllerin
yıkanmasında kullanır.

• Kalıcı ve yıkanabilir granül kullanır
• Kedi kumuna dokunmak, küreklemek veya değiştirmek artık YOK
• Toz, mikrop, koku ve kedi kumu YOK
• Kedinizin tüm dışkılarından cihazı çalıştırarak kurtulun.
• Otomatik olarak yıkar ve sterilize eder
• Veterinerler tarafından kullanılarak tavsiye edilmiştir.
• 2-Yıl Garanti

Bir yıl içerisinde, iki kedi, klasik
kedi tuvaleti kullandıklarında 140
Kg.’dan fazla kedi kumu kirletirler
(bu yaklaşık 12 büyük naylon torba
atıktır).

Kendisini temizleyen ve kum
gerektirmeyen kedi tuvaleti.

DÜNYA’DAKİ İLK ve TEK KENDİNİ
TEMİZLEYEN KEDİ TUVALETİ.

CatGenie ve Kedi Kumu
mukayese sonuçları

Bir daha kedi kumuna dokunmayın

IRM Dış Ticaret ve
Pazarlama Limited Şirketi
Hocagıyasettin Mahallesi
Vefa Caddesi No: 5/1
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Kedi kumu nereden geliyor?
Evlerde kullanılan kömür gibi, kedi kumu da madenlerden çıkarılır.
600 derece sıcaklıkta işlem görür, paketlenir ve dağıtımı yapılır.
Nakliye en büyük giderdir.
Kedi kumu nereye gidiyor?
Kediler tuvaletini kedi kumuna yapar ve bu plastik bir torbaya konur.
Her yıl 3.628.740.000 kg. kedi kumu arazi doldurmak için kullanılır.
Kedi kumu Biodegradable (çevreye zarar vermeden toprakta
çözülebilen) değildir. 28 gr. kedi çişi 90 gr. kum öbeği oluşturur
Kedinizin tuvaleti (atıkları) nereye gitmeli?
Amerika Doğayı Koruma Kurumu(US Environmental Protection
Agency) katı kedi atıklarının içinde kedi kumu olmaksızın sifon
çekilerek tuvaletten atılmasını tavsiye ediyor. CatGenie katı atıkların,
Evinizden, gerek çamaşırhanedeki atık su giderinden gerekse
tuvaletten doğruca arıtma tesislerine giderek arıtılmasına ve
dezenfekte edilmesine yardımcı olur.CatGenie EPA (Environmental
Protection Agency)’ya uyum sağlıyor.
Daha fazla bilgi için lütfen www.epa.gov ‘bakınız.

Nasıl çalıştığına bakınız
www.catgenie.com.tr

CatGenie kedi tuvaleti ile
artık kedi kumuna dokunmayacaksınız.
CatGenie evinizdeki diğer cihazlar(çamaşır,bulaşık
makinesi) gibi çalışır. Manuel veya otomatik
sistemini çalıştırarak biriken dışkıları evinizden
dışarı atıp kendini temizler.
Kedi dışkısını kum dolu plastik bir kapta
biriktirmek sağlıksız , ayrıca bunları kürekle
toplamak tatsız ve sıkıcı, kum paketlerini
evinize taşımak da çok eziyetlidir. CatGenie
ile yapmanız gereken şey sadece tuşa
basmaktır.

TOPLUYOR
ATIYOR

CatGenie’nin Gizemi.
CatGenie kedinizin eşeleme ve üstünü
kapama ihtiyacını tatmin eder. Kullanılıp
atılan kum yerine kalıcı yıkanabilir granülle
ekonomi ve konfor sağlar.
CatGenie’nin Sağladığı Çözüm.
Klasik tuvalet kaplarının yanında
CatGenie otomatik olarak……
• Kedinizin dışkısını elekli kürekle alır, çişini
alt tabana akıtır. Ne iğrenç çiş topağıyla ne
de kirli kumla uğraşmak zorunda bırakmaz.
• Kedinizin dışkısını atık su gideriyle
kanalizasyona aktarır, böylece kirli kumları
taşımanızı ve kötü kokulara tahammül
etmenizi gereksiz kılar.
• Kediniz için güvenli dezenfektan solüsyonla
granülleri tertemiz hale gelinceye kadar
ovalayarak yıkar ve kurutur. Evinizi,
yatağınızı, halınızı ve soluduğunuz havayı,
kedi kumu tozundan, mikrobundan ve
bakterisinden uzak tutar.
• Granülleri kedinizin kullanımı ve rahatlığı
için tamamen kurutur. Artık pahalı ve ağır
kedi kumu torbalarını evinize güçlükle
taşımaya gerek kalmaz.
Veterinerler ve Kediler tarafından
onaylandı.
Kediler CatGenie’yi çok sevdiler ve
o çalışırken seyretmeye bayılıyorlar.
Amerikada’ki tüm eyaletlerde veterinerler
CatGenie’yi test etti ve şimdi tüm
müşterilerine tavsiye ediyorlar.
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Daha fazla bilgi ve sipariş için
www.catgenie.com.tr,
info@catgenie.com.tr ve
(0212) 526 2077

YIKIYOR
TEMİZLİYOR
KURUTUYOR
YIKANABİLİR
GRANÜL

KULLANIMI KOLAY
Sadece bir düğmeye basarak,
Her Tuvalet Sonrası Temizlik
Programını ayarlayabilirsiniz,
veya her istediğiniz anda
ve istediğiniz zamana
programlayabilirsiniz.
CatGenie’nin ihtiyacı olan
sadece Dezenfektan Kartuş
ve Yıkanabilir Granüldür.
Dezenfektan Kartuş’un içindeki
solüsyon veterinerlerin
kliniklerini dezenfekte ederken
kullandıkları solüsyon ile aynı
içeriği taşımaktadır.
Bir adet Dezenfektan Kartuş 120
yıkama yapar, eğer Her Tuvalet
Sonrası Temizlik programını
ayarlarsanız yıkama adedi
240’a çıkar. Yıkanabilir Granülü
değiştirmenize gerek
yoktur, sadece eksilince
eklemeniz gerekir.
KURULUMU KOLAY
Banyonuzda,tuvaletinizde ve
çamaşır odanızda kendi başınıza
kolayca yapabileceğiniz bir
soğuk su bağlantısı yeterlidir. Su
boşaltma hortumunu tuvalette,
tuvalet oturağının altına,
çamaşır odanızda, çamaşır
makinesi giderine yerleştiriniz.
CatGenie elektrik fişini takınız.
Artık kullanmaya HAZIRSINIZ.
montajdan önce

DÜNYA’DAKİ İLK VE TEK
KENDİNİ TEMİZLEYEN KEDİ
TUVALETİ
Sanki kedi gibi

montajdan sonra

CatGenie’ nin Ölçüleri:
53cm Yükseklik, 61 cm Derinlik, 48
cm ön tarafın genişliği, 43 cm arka
sırtın genişliği, 41 cm tepesinin
genişliği. CatGenie’nin renkleri
İnci Grisi ve Porselen Beyazı olup
birbiri ile uyumludur.

CatGenie de kendini temizler

