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De missie van Uulkje Eisma van Katsalon Dokkum is:
katten gelukkiger maken. We informeren jou als katteneigenaar graag over kattengedrag en geven ook
tips en adviezen. Alles om jouw kat gelukkig te maken,
zichzelf te laten zijn en daardoor een natuurlijk en gezonder leven te bieden!
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Wil je nog meer tips en adviezen lezen?
Nieuwsgierig of wil je nog meer tips en adviezen lezen?
Zoals concrete tips voor meer uitdaging voor je kat
of gouden tips om jezelf meer voorspelbaar te maken
voor je kat? Neem dan zeker een kijkje op de website:
www.katsalondokkum.nl.
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Gouden tips
om de kattenbak
te optimaliseren

Gouden tips om de
kattenbak te optimaliseren
Je kat doet de kleine en grote behoeften het liefst ver uit elkaar
Voor één kat heb je minstens twee kattenbakken nodig op verschillende plekken.
Bij meerdere katten gebruik je de N+1 formule
Per kat komt er één bak bij: bij drie katten kun je het beste vier
bakken plaatsen op rustige, veilige plekken.
Zet een extra kattenbak op populaire plaatsen
Maar liever niet in de buurt van bergingen, wasmachines, keuken,
kattenluikjes, vuilnisbakken, deuren, doorgangen of open locaties
zoals woonkamers.
Kies kattenbakken die minimaal 1,5 keer zo groot zijn als je kat
Reken de helft van de staart mee: je kat moet zich makkelijk om
kunnen draaien.
Ontdek of je kat een
open of gesloten kattenbak wil
Biedt beide opties
aan en geef je kat de
keus. Haal sowieso het
deurtje uit de kattenbak, dat schuurt over
de gevoelige vacht van
je kat.

Favoriet bij katten is een open, hoge kattenbak
De Litter BoX* heeft hoge randen waardoor je kat zich veilig
voelt en er minder uitloop van zand is. Het is een innovatieve en
ruime kattenbak waarbij je de vulling makkelijk weggooit. Door
het flexibele materiaal past de bak in kleine ruimtes.
Kies een aangepaste kattenbak voor kittens en senioren
Zij hebben niet voldoende springvermogen voor een bak met
hoge randen, plaats anders een extra instap.
Schep elke dag de kattenbak uit
Hygiëne is belangrijk voor je kat, jij zit immers zelf ook graag op
een schone wc ;-)
De Litter Locker* is een aanrader voor het dagelijkse schepwerk
Dit hygiënische afvalsysteem bespaart je veel tijd en geurtjes!
In deze bak doe je het vieze geklonterde zand met urine en de
gedroogde ontlasting van je kat.
Je kat houdt van fijn klonterend
zand zonder geurtjes
Gebruik per bak een dikke laag zand
van minimaal drie centimeter zodat je
kat haar ontlasting goed onder kan
graven. Leg een (bad)matje voor de
bak om de uitloop op te vangen.
*De Litter Box en Litter Locker zijn ook verkrijgbaar via Katsalon Dokkum

