


Populární značka steliv pro kočky CAT STEP 
je stálicí na moderním trhu potřeb pro domácí mazlíčky. 
Přináší kompletní řadu 3 osvědčených typů podestýlek – 
absorpční silikagelové, hrudkující minerální bentonitové 
a přírodní z rostlinné vlákniny.

Široký výběr hygienických steliv tří produktových řad
CAT STEP poskytuje možnost volby i těm nejnáročnějším 
uživatelům. Ať už dáváte přednost jakémukoli 
typu steliva, CAT STEP má dokonalé řešení 
i pro tu nejvybíravější kočku.

STELIVA
CAT STEP



NAŠE 
FILOZOFIE 

KVALITA

Vyrábíme vynikající 
produkt za dostupnou 
cenu a s jistotou 
můžeme říci, 
že nabízíme zboží, 

za které se nestydím e.

POCTIVOST

Nemateme naše 
zákazníky a říkáme 
pravdu: 
jsme věrni naší značce 
a našemu zákazníkovi.

ODPOVĚDNOST 

Spolupracujeme pouze 
s těmi, kteří sdílí principy 
naší společnosti: 
budujeme vztahy 
se spolehlivými 
dodavateli a distributory. 



Silikagel je průhledný nebo průsvitný granulát, jehož 
speciální tvar zabraňuje vynášení steliva z toalety.

Z hlediska absorpčních vlastností předčí všechna 
tradiční steliva. Maximální nasákavost, baktericidní 
účinek a schopnost účinně neutralizovat pachy 
z něj činí nepostradatelného pomocníka v péči 
o domácí zvířata. Kromě toho silikagel nevyžaduje 
denní výměnu, díky čemuž je jeho použití 
velmi hospodárné. 

SNADNÉ POUŽITÍ 

BLOKACE
ZÁPACHU

MAXIMÁLNÍ 
ABSORPCE 

ŠETŘÍ
ROZPOĆET

ZABRAŇUJE
RŮSTU BAKTERIÍ

OSVĚDČENÉ 
ŘEŠENÍ

ABSORPČNÍ
SILIKAGELOVÁ
STELIVA



S vůní máty Objem: 3.8 L

Bez vůně

Zelené granule při styku s tekutinou 

uvolňují osvěžující příjemnou vůni 

máty peprné. 

CAT STEP CRYSTAL
BLUE

CAT STEP CRYSTAL 
FRESH MINT

Klasická varianta silikátového steliva 

v atraktivním provedení s přídavkem 

modrých granulí pro svěží vzhled.

Objem: 3.8 ; 7,6; 15,2 L





Odlišné vlastnosti jednotlivých druhů steliv 
poskytují bezpečný komfort kočkám 
všech plemen i těm bez rodokmenu. 
Široká škála produktů CAT STEP 
umožňuje vybrat tu nejlepší možnost 
pro Vašeho domácího mazlíčka 
v souladu s jeho věkem, zvyky, rozmary 
i individuálními potřebami.

Vysoce kvalitní steliva CAT STEP 
jsou komfortním řešením bezpečným 
pro lidi i jejich mazlíčky. 
CAT STEP šetří čas i peněženky 
a je ohleduplný k přírodě. 
Přináší nejen kvalitu, pohodlí, 
čistotu a bezpečí, ale také svěží vůně 
a barvy pro veselejší život 
i náladu Vaši i Vašich mazlíčků.

Vyzkoušejte i Vy oblíbenou značku 
moderních evropských chovatelů.

STELIVA
CAT STEP



www.tommicz.eu

HOSPODÁRNÉ

ÚČINNÉ

ŠETRNÉ

PEČUJÍCÍ

MODERNÍ

SPOLEHLIVÉ

STELIVO PRO MODERNÍ KOČKY.
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