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Distribütörlerimiz

Distribütörlerimiz

• Ankara - Has Akvaryum Ltd. Şti. - 0(312) 213 24 43
• Antalya - Antpa Gıda Ltd. Şti. - 0(242) 243 12 94
• Bursa - Bohem Kuş Balık Ltd. Şti. - 0(224) 341 91 01
• Eskişehir - Serkan Pet Shop - 0(222) 230 11 80
• Karabük - Uzuner Gıda Ltd. Şti. - 0(370) 433 75 75
• İstanbul - Tempo Gıda Ltd. Şti. - 0(216) 388 09 75
• Samsun - Pets World Paz. Ltd. Şti. - 0(362) 437 75 22
• Sakarya - Topçuoğlu Av Bayii - 0(264) 278 30 45
• Yalova - Metin Pet Garden - 0(226) 812 48 82

• Ankara - Ans Akvaryum Ltd. Şti. - 0(312) 220 20 31
• Antalya - Güllük Akvaryum Ltd. Şti. - 0(242) 247 96 58
• İzmir - Derin Pet Ltd Şti. - 0(232) 781 21 91

Bentonıt

İçindekiler

Bentonıt

Hacminin çok üstünde sıvı absorbe etme özelliği ile
pek çok farklı sektörde kullanım alanı bulan,
doğanın bizlere hediyesi mucizevi bir doğal kili,
BENTONİT'i sizlere sunuyoruz.
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Hizmet odaklı yaklaşıyoruz.

Hakkımızda

Güçlü, deneyimli ve güvenilir iş ortağınız olarak her zaman yanınızdayız.

2007 yılında kurulan şirketimiz Bantaş Bentonit A.Ş,
ülkemizde bulunan beyaz bentonit rezervlerini,
çeşitli işlemlerden geçirerek dünyada 60'tan fazla ülkeye
ihraç etmektedir. Türkiye'deki beyaz bentonit rezervlerinin
%90'a yakını Ordu-Ünye-Fatsa civarındadır. Bu rezervlerin
önemli bölümü şirketimiz himayesindedir.
Şirketimiz 2019 yılında, Nevşehir'de bulunan bentonit
sahası için de yatırım kararı almış ve en geç 2021 yılı
içinde Kayseri veya Mersin'e kurulacak yeni tesis ile
beyaz bentonitin yanı sıra gri ve diğer renkteki bentonitlerle
ürün gamını çeşitlendirmeyi hedeﬂemektedir.
Diğer taraftan, Ankara Kahramankazan'da 2018 yılında
diatomit madeni konusunda başlayan yatırımımız,
2019 yılı Şubat ayında devreye alınmıştır. İlgili tesiste
emici “absorbent” türde kedi kumu üretimine başlanmıştır.
Türkiye kedi kumu pazarının %70'inden fazlasını domine
eden ﬁrmamız, ülke genelinde 45'e yakın büyük toptancı
ya da iş ortağıyla halen çalışmaya devam etmektedir.
Ayrıca şirketimiz, hem üretim kapasitesi hem de
paketleme kapasitesi olarak Avrupa'da ilk 3 ﬁrmadan
biridir. Bugün 220.000 ton granül üretim kapasitesine
sahip olan ﬁrmamız, toplam 240 personele de istihdam
sağlamaktadır.
Bentonit ve diatomit kedi kumunun yanında, seramik için
mikronize bentonit de üreten ﬁrmamız, Hindistan başta
olmak üzere İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin gibi
ülkelere mikronize bentonit de ihraç etmektedir.
Avrupa'da her noktaya ulaşmış olmanın vermiş olduğu
mutlulukla ﬁrmamız, son 3 - 4 senedir markalarımıza
yaptığımız yatırımlarıyla dünyanın da dikkatini çekti ve

VanCat® markamız 03 Temmuz 2019 tarihinde Viyana'da,
kâr amacı gütmeyen ve İngiltere menşeili bir organizasyon
olan World Branding Forum tarafından, “Temizlik ve Hijyen”
alanında yılın markası ödülüne layık görüldü.
Diğer taraftan, 6 Mart 2020'de TİM önderliğinde düzenlenen
“İhracatın Yıldızları” yarışmasında, Özgün Ürün dalında da
ödüle layık görüldük.
Bugün VanCat® markamız 46 ülkede, Cat's White®
markamız 16 ülkede pazarlanmaktadır. Bentaş Bentonit
olarak ilk hedeﬁmiz, Türkiye'nin üretimden ihracat yapan
ikinci 500 ﬁrması arasına girebilmektir. Ne mutlu bize ki,
Covid-19'un hakim olduğu ve çoğu ülke ekonomisinin
çöküşe geçtiği 2020 yılında, ikinci çeyrek itibarıyla geçen
yılın aynı dönemine oranla %40'a yakın büyüme gösterdik.
Bir diğer hedeﬁmiz ise, marka değerlerimizi artırmak,
VanCat®, Cat’s White®, RoCat® ve White Sand® markalarımızı
tüm dünyada daha da tanınır hale getirebilmektir.
Turgay Ömür - CEO

Bizim için her ayrın önemlidir.
Deneyimli ekibimiz
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Uzman mühendislerimiz

Profesyonel yöneticilerimiz

Dost canlısı seslerimiz

Laboratuvar sorumlularımız

Eğitimli ve işini bilen
çalışanlarımız
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Hakkımızda

Bentaş Bentonit olarak;
11 yıldır ihracattan beslenerek büyüyen bir firmayız.
Yeni yatırımlarla büyüyoruz.
Toplamda 60'ın üzerinde ülkede her gün, milyonlarca kedi
sahibinin hayatına dokunan ürünler üreten şirketimiz,
küresel ölçekte büyümeye emin adımlarla devam ediyor.
Hızla değişen ve gelişen dünyada, sektörde son 10 yılda
gerçekleşen büyümenin katlanarak devam etmesi
bekleniyor ve biz de dört önemli alanda yatırım yaparak
stratejik pozisyonumuzu her gün biraz daha
güçlendiriyoruz.

Ar-Ge ve inovasyon gücümüzle
değer yaratıyoruz.
Ar-Ge ve inovasyondaki öncü uygulamalarımız ve
çözümlerimizle müşterilerimize değer yaratan,
katma değeri yüksek, sürdürülebilir ürünler geliştirmeye
devam ediyoruz. Ar-Ge ve tasarım merkezimizde geliştirilen
ﬁkirler sayesinde dünyada yılın markası ödülüne layık
görülerek bu alandaki öncü konumumuzu tescillemiş olduk.
Üretim teknolojilerinde sahip olduğumuz dijitalleşme
vizyonu ile Avrupa'nın saygın kuruluşları arasında yer almayı
hedeﬂiyoruz. Bentaş Bentonit olarak fabrikamızda
geliştirdiğimiz akıllı prosesleri ve algoritmaları tüm üretim
ağımıza yaymayı ve dijitalleşme konusundaki
yetkinliklerimizi daha da geliştirmeyi hedeﬂiyoruz.
Sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak benimsiyoruz ve
sıfır atık çalışmalarıyla “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın”
bir marka olma yolunda ilkelerimizden şaşmadan
ilerliyoruz.

Ciromuzda artış sürüyor.
Dünya ve ülke ekonomisindeki zorlu koşullara rağmen
Bentaş Bentonit 2019 yılını hedeﬂendiği gibi yüksek bir ciro
artışı ile tamamlamayı başardı. Ciromuz 2019'da, bir önceki
yıla göre %15 artışa ulaştı. 2020'deki ciro hedeﬁmiz ise
%50'lik bir artışa ulaşmak. 2020 yılının ilk 9 ayında,
bir önceki yılın satış gelirini yakalamış durumdayız.
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Satış gelirlerimizin %80'inden fazlası yurt dışı pazardan,
%20'ye yakını ise yurt içi pazardan sağlanmaktadır.
Katma değerli ürün ihracatının öneminin farkında olarak,
önümüzdeki yıllarda satış ve cirolarımızın da aynı
büyümeyle gerçekleşeceğine inanıyoruz.

Global pazarlarda başarılı performansımızı
sürdürüyoruz.
Global ekonominin ve sektörümüzdeki gelişmelerin
ışığında Bentaş Bentonit olarak hedef pazarlarımızda
başarılı bir performans sergileyen ﬁrmamız, Almanya,
İtalya, İspanya, Belçika, Danimarka, Finlandiya gibi
ülkelerde ciddi pazar paylarına sahip olduğu gibi,
özellikle Türkiye, Rusya, Yunanistan, Ukrayna, Malta'da
lider markalar arasında yer almaktadır. Global markamız
VanCat® ise faaliyet gösterdiğimiz bu pazarlardaki
varlığımızı pekiştirmeye de devam ediyor.
Şirketimizin uluslararası pazarlarda en kuvvetli olduğu
Avrupa ve Türkiye pazarlarında 2020 yılı ilk 9 ayı itibarıyla
%40 büyüme gösterdik. Özellikle rekabetin yoğun olduğu
Avrupa pazarlarında tüketicinin ﬁyat hassasiyeti ve
rekabetçi yaklaşımlara karşılık bu bölgedeki satışlarımızı
artırmaya devam ediyoruz.
Fatih Ömür - Genel Müdür
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Doğanın cömertliğine saygı duyuyoruz.

Madenlerimiz

9 farklı madende 100 milyon ton üzeri rezerve sahibiz.

Bentonit minerali doğada oluşan kil grubu maden rezervleri
içerisindeki en önemli kil minerali olup özellikleri bakımından
kalsiyum karakterli ve sodyum karakterli olarak
adlandırılmaktadır.
Bentonit madeni rezervleri bakımından dünyada lider
konumda olan ülkemizde, kalsiyum karakterli beyaz bentonit
rezervlerinin önemli bölümü bölgemizde (Ünye, Fatsa, Ordu)
yer almakta olup bu rezervlerin yaklaşık %60'ı firmamızın
himayesindedir. Bölgemizdeki yüksek absorpsiyon
kapasitesine sahip kalsiyum karakterli beyaz bentonit
rezervleri, Fatsa OSB yerleşkesinde bulunan ve yaklaşık
30.000 m² alanda kurulu olan firmamıza ait üretim ve
paketleme tesislerinde işlenerek, %100 doğal bentonitten
dünyanın en kaliteli kedi kumu üretilip, ihraç edilmektedir.
Nitekim, Bentaş Bentonit A.Ş. olarak firmamız bölgede
uhdesinde bulunan 3 farklı ruhsatta toplam 6.400 hektar
alanda yaklaşık 10 milyon ton beyaz bentonit rezervine
sahiptir. Şirketimiz, kendisine veya bağlı ortaklıklarına ait
işletme ruhsatlı ilgili sahalardaki 5 farklı ocaktan ham
madde ihtiyacını karşılamaktadır. Diğer taraftan, firmamız
yerel maden üreticileriyle iş birliği içerisinde olup, yaptığı
alım anlaşmalarıyla birlikte toplamda 9 farklı ocaktan ham
madde tedariği yaparak ham madde ve buna bağlı ürün
çeşitliliğini artırmıştır. Dolayısıyla firmamız, kedi kumu
üretimi haricinde seramik sektörü ve benzer diğer sektörler
için de mikronize bentonit üretimi yapmaktadır.
Öte yandan, %70 hissesine sahip olduğumuz Nanotech
A.Ş.'yi, 2018 yılında Ankara/Kahramankazan ilçesi sanayi
yerleşkesinde 7.000 m² alanda diatomit üretim ve
paketleme tesisi olarak kurmuştur. İlgili tesiste bir taraftan
kedi kumu, diğer taraftan endüstriyel sektörlere yönelik
üretim faaliyetleri devam etmektedir. Ortağı olduğu şirket
ilgili yörede yaklaşık 30 milyon ton beyaz diatomit
rezervlerine sahiptir.
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ORDU - ÜNYE, ÇALBOĞAZ
BENTONİT MADENİ
İŞLETME İZNİ ve RUHSATI

ORDU - KUMRU
BENTONİT MADENİ
İŞLETME İZNİ ve RUHSATI

ANKARA - KIZILCAHAMAM, İĞDİR
DİATOMİT MADENİ
İŞLETME İZNİ ve RUHSATI

3051,25 Hektar

1472,59 Hektar

702,60 Hektar

Yine firmamız, %70 hissesine sahip olduğu KB Bentonit Ltd.
firmasını 2019 yılında kurmuştur. İlgili firmanın bünyesindeki
bentonit arama ruhsatlı sahada sondaj çalışmalarının

ilk bölümü tamamlanmış olup, yaklaşık 2,5 milyon ton
bentonit rezervi tespit etmiştir. İşletme projesi aşamasındaki
bu sahamızda yarı sodyum karakterli gri, yeşil ve mavi
renkler ile beyaz renkli kalsiyum rezervleri mevcuttur.
Ayrıca, söz konusu maden sahası sınırları içerisinde yüksek
miktarda iyi kalitede blok bims hammaddesi olarak bilinen
pomza madeni de tespit edilmiştir.
Bentonit ve diatomit madenlerinin yanında firmamıza ait,
Samsun ili Ladik ilçesinde iki ayrı işletme ruhsatlı sahalarda
toplamda yaklaşık 61 milyon ton rezervinde silis kumu
(kuvars kumu) ham maddesi, Samsun ili Vezirköprü
ilçesinde iki adet işletme ruhsatlı sahalarda yaklaşık
2 milyon ton rezervli alçı taşı ve yine Samsun ili Nebiyan
mevkiindeki yaklaşık 7 milyon m³ rezervli siyah granit
mermer (grana diyorit) sahaları mevcuttur.
Köklü bir madencilik firması olarak tamamen milli ve yerli
sermaye ile kurulmuş olan Bentaş Bentonit A.Ş., ülkemizin
milli servetleri olan madenlerimizi Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK'ün “Bir milletin tealisi yeraltı zenginliklerinin
değerlendirmesine bağlıdır” sözü şiarıyla, bu minvalde,
sağlam alt yapıya sahip, alanında uzman ekibiyle Ar-Ge ve
inovasyon odaklı, kanunlar çerçevesinde ve doğaya saygı
ilkesiyle maden arama ve işletme faaliyetlerini
yürütmektedir.
Mustafa Güzeldal - Yönetim Kurulu Üyesi
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66 ülkede,
120 uluslararası müşterimize hizmet veriyoruz.

İhracatlarımız

Bentaş Bentonit, aktif ihracata 2009 yılında başlamıştır.
Bugün itibari ile Bentaş Bentonit, ürettiğinin %80'den
fazlasını ihraç etmektedir. Bu ihracat operasyonlarının
büyük çoğunluğunu Avrupa pazarı kapsamaktadır.
2020 itibarıyla ihracat yaptığımız ülke sayısı 60'ın
üzerindedir. Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika,
Güney Amerika olmak üzere 7 kıtanın 5'inde aktif şekilde
ihracat operasyonları yürütmekteyiz. Bentonit kedi kumu
sektöründe Bentaş Bentonit, günümüz itibarıyla Türkiye'nin
en büyük üreticisi ve ihracatcısı olup, Avrupa'nın da en
büyük tedarikçilerinden biri konumundadır. Bu alanda
Bentaş Bentonit,
pet sektoründeki büyük toptancı ve süpermarket
zincir sahibi ﬁrmalarla partnerlik yapmaktadır.
Dünya çapında 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yapabilmeyi
mümkün kılan en önemli detay, ﬁrmamızın, biri dünya
marka ödüllü olmak üzere her pazara uygun değerli
markalar yaratmış olmasıdır. Bu markalar; dünya marka
ödüllü Vancat®, Cat's White® ve Ro-Cat®'tir. Vancat®,
bugün 45'in üzerinde ülkede aktif şekilde sözleşmeli
dağıtıcılar ile son tüketiciye ulaşmaktadır.
İhracatımızın büyük çoğunluğu bu açıdan kendi
markalarımızın başarısıyla doğrudan ilişkilidir. Aynı şekilde
Cat's White da 15'in üzerinde ülkeye ihraç edilmektedir.
2020 yılı itibarıyla ile özellikle Asya pazarından çok talep
aldığımızı ve bu fırsatları hayata geçirdiğimizi
söyleyebiliriz. Özellikle Çin, Malezya, Tayvan, Tayland,
Hindistan gibi birçok ülkeye ihracatta daha aktif bir
konuma gelmiş bulunmaktayız.

Kendi markalarımızın yanı sıra, arz edildiği sürece
müşterilerimizin kendi markalarına da dolumlar yapıp,
işlenmiş bentonit kedi kumunu dünya pazarına
sunmaktayız. Fason dolum dediğimiz bu iş kolunda,
yine Avrupa'nın ileri gelen markalarına hizmet vermekteyiz.
Firmamız, ihracatının büyük çoğunluğunu Samsun Limanı
üzerinden yapmakta olup, 2020 yılı dahil son 5 yıldır
Samsun Limanı’nın en büyük konteynır müşterisidir.
Önümüzdeki yıllar için hedeﬂerimiz Avustralya ve
Amerika pazarlarında daha aktif olmak, mevcut pazar
payımızı korumak ve genişletmektir.
Bentonit kedi kumu sektörü her sene büyüme gösteren
bir endüstri olup, birçok sektörün aksine pandemi
döneminde bile %40'lık bir büyüme göstermiştir.
Pandemi dönemi ihracatımızın en yoğun olduğu dönem
olarak ﬁrma tarihine geçmiştir. Bu dönemde ﬁrmamız
yalnızca kendini değil, tedarikçilerini de beraberinde yukarı
taşımıştır. Bunun yanı sıra, 100'ün üzerindeki müşterisine
en iyi şekilde yol göstermiş ve gelen talepleri sorunsuz
karşılamıştır.
Yavuz Ömür - İhracat Müdürü

Ülkeler
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• Almanya

• Bulgaristan

• Guatemala

• İsrail

• Litvanya

• Rusya

• Amerika

• Cezayir

• Güney Kore

• İsveç

• Lübnan

• Sırbistan

• Avusturya

• Çekya

• Gürcistan

• İsviçre

• Makedonya

• Suudi Arabistan

• Azerbaycan

• Çin

• Hindistan

• İtalya

• Malezya

• Şili

• B.A.E.

• Danimarka

• Hollanda

• Japonya

• Malta

• Tayland

• Bahreyn

• El Salvador

• Honduras

• K.K.T.C.

• Mısır

• Tayvan

• Belarus

• Endonezya

• Hong Kong

• Kazakistan

• Norveç

• Tunus

• Belçika

• Estonya

• İngiltere

• Kolombiya

• Peru

• Ukrayna

• Bosna Hersek

• Fas

• İran

• Kuveyt

• Polonya

• Uruguay

• Brezilya

• Finlandiya

• İrlanda

• Letonya

• Portekiz

• Vietnam

• Brunei

• Fransa

• İspanya

• Libya

• Romanya

• Yunanistan

Fatsa Limanı
Bentaş Bentonit
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Kaliteyi şansa bırakmıyoruz.

Kalite Kontrol

Günlük 500 ton üre m,
her ton ürün için 6 farklı analiz,
24 saa e 3.000 adet analiz…

Ar-Ge laboratuvarımız, mevcut ürünlerin verimini daha da
artırmak ve yeni ürünler geliştirmek için çalışmaktadır.
Kalite kontrol departmanımız, sürekli olarak üretimi
denetleyerek gerekli kalite parametrelerine uygunluğunu
ve yüksek kalite seviyesinde üretimi garanti eder.
Kedi kumunun su emme kapasitesini tespit etmek için
yaptığımız Westing House testinde kriterimiz
minimum %280'dir. Yani, 100 g kum ile 280 g sıvıyı
bünyede tutabilirsiniz. Ayrıca bu kriter, üretimini
yaptığımız özel ürünler ile %330 seviyelerine kadar
çıkmaktadır.
Ürettiğimiz kedi kumlarında rutubet kabul kriteri
%10 olmasına rağmen, bizde %8 değerindedir.
Daha düşük rutubetli ürün üretmekle hem su emme
kapasitesini artırıyoruz hem de müşterilerimize
su satmıyoruz.
Topaklanan kedi kumlarımızda, emdiği salina bağlı olarak
oluşan topağın ağırlığını ve kırılganlığını test ediyoruz.
Hedef 20 ml salina ile maksimum 60 g topak ağırlığına
ulaşılmasıdır ki bu değer, ürettiğimiz kedi kumlarında
55 - 57 g seviyelerindedir.

Ayrıca Ph değeri, granül boyut analizi ve hacim yoğunluğu
sürekli olarak analiz edilmektedir. Üretimini yaptığımız
kedi kumlarında 1 L kedi kumu ortalama 850 g
gelmektedir. Avrupa'daki muadil kedi kumlarındaki
yoğunluğun 1 L = 1,1 kg olduğunu düşünürsek, litre bazlı
alımlarda büyük ekonomi sağlamaktayız.
Güçlü topaklanmaları, kötü kokuyu hapsetme özelliğine
sahip farklı ürünlerimiz ve %99,7 seviyelerindeki
tozsuzluğa kadar ulaşan tüm ürünlerimizde kaliteyi asla
şansa bırakmıyoruz.

Laboratuvar analizlerinde kontrol edilen kriterler;
Sıvı Emme Kapasitesi Analizi
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Topaklaşma Analizi

Rutubet Analizi

Ph Değeri Analizi

Beyazlık Analizi

Granül Boyut Analizi
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Daha konforlu ve
daha hijyen bir ortam sunuyoruz.

Ürünlerimiz

GREY SERIES

GREY SERIES
Grey

G 180 Aktif
Karbonlu

Grey

G 160 Aktif
Karbonlu
• Bentonit ile özel bir karışım hattında hazırlanan bu formül hem
• aktif karbonun hem de bentonitin özellikleri sayesinde
• Premium ürün sınıfına girmektedir.
İleri teknoloji ile kullanıma hazır hale getirdiğimiz
kedi kumlarımız ile hem evde yaşayan kedi dostlarımıza
hem de sahiplerine çok daha hijyenik ve çok daha
konforlu bir ortam sunuyoruz.

• Küçük granül dağılımı sayesinde ekstra güçlü topak
• oluşumu sağlar.
Bu sayede doğallığının sabit kalmasına özen gösteriyoruz.
Üretilen her ürüne farklı parfümler ekleyerek
tüketicilerimize farklı koku seçenekleri sunuyoruz.

Topaklanan kedi kumu olarak bilinen bentonit
kedi kumlarımız %100 doğaldır ve kötü koku hapsetme
seviyesi %90'nın üzerindedir. Isıl işlemden geçerek
üretildiği için son derece hijyenik olan bentonit serisi
kedi kumlarımız ayrıca çift eleme sistemi kullanılarak
tozdan arındırılmaktadır. Piyasadaki kumların
çok altındaki toz seviyemiz %0,5 seviyelerindedir.

GRANÜL BOYU

Ayrıca daha hassas tüketicilerimiz için klinik serisi ürünler
üretmekteyiz. Özellikle kötü koku kontrol seviyesi %99'lar
seviyesinde olan aktif karbonlu ürünümüz ve klinik serisi
ürünlerimiz bunlara örnektir.
Topaklanmayan kedi kumu olarak bilinen ve özellikle
birden çok sayıda kedinin bulunduğu evlerde tercih edilen,
yüksek sıvı absorbe kapasitesine sahip diatomit
kedi kumlarımız ile de tüketicilerimizin beklentilerini
karşılıyoruz.

5 ayrı ana granül boyutlarında ürettiğimiz bentonit serisi
kedi kumlarımızın ürün çeşitlendirmesi için kullanılan
katkı maddelerinde bile organik ve doğal maddelerden
yararlanıyoruz.

5L

10 L

5L

10 L

5 kg

10 kg

5 kg

10 kg

EMME KAPASİTESİ
YOĞUNLUK
TOZSUZLUK

pH

9,2 - 10,2

9,2 - 10,2

NEM

NEM

max. 10%

max. 10%

310 - 330 %
820 g/L (±20)
99 %

EMME KAPASİTESİ
YOĞUNLUK
TOZSUZLUK

10 kg

15 kg

20 kg

PE Plastik Ambalaj
(Diatomit)

7L

12 L

6L

8L

White

W 160

• Bentonit ile özel bir karışım hattında hazırlanan bu formül
• hem aktif karbonun hem de bentonitin özellikleri sayesinde
• Premium ürün sınıfına girmektedir.

• Tane boyutu deniz kumu kalınlığına yakın olduğu için
• kedi patileri kumu daha yumuşak algılar.

• Kalından inceye doğru oluşan tane dağılımı yüzeydeki sıvının
• hemen alt kısıma geçmesini sağladığı için çamurlaşma ve
• patilere yapışma gibi sorunları tamamen ortadan kaldırır.

• Yapısında bulunan doğal montmorillonit minerali sayesinde
• her türlü kötü kokuyu hapseder.

• Sıra dışı sıvı emme kapasitesi sayesinde diğer kedi kumlarına
• göre daha uzun süreli kullanım sağlamaktadır.

Cardboard box

10 L

24 L

Parfüm Çeşitleri (Opsiyonel)
LAVANTA

NARENCİYE

ALOE VERA

VANİLYA

FRESH

ÇAM

MARSİLYA SABUNU

Renkli Granüller (Opsiyonel)
LAVANTA
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KIRMIZI

TURUNCU

SARI

PEMBE

MAVİ

TURKUAZ

YEŞİL

AKTİF KARBON

EMME KAPASİTESİ
YOĞUNLUK
TOZSUZLUK

• Özellikle yavru kediler için ideal bir granül boyutudur.

• Atıkların kabın zeminine ulaşmasını engeller ve atıkların
• kolay temizlenebilmesini sağlar.

GRANÜL BOYU

GRANÜL BOYU

0,6-2,25 mm

0,6-1,6 mm

Fabrikamızda bulunan 14 farklı paketleme hattı ile müşterilerimizin (CPP Quadro plastik, PET+PE Flat Bottom, PE plastik ve karton kutu)
ambalaj ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Paketleme kapasitemiz kedi kumunda 150.000 mt/yıl civarındadır.

BEBEK PUDRASI

300 - 330 %
830 g/L (±20)
99,5 %

WHITE SERIES

Grey

PE Plastik Ambalaj
(Bentonit)

GRANÜL BOYU

0,6-1,8 mm

pH

G 225 Aktif
Karbonlu

PET+PE Flat Bottom
Plastik Ambalaj

• Özel olarak belirlenmiş granül dağılımı ile sıvının kabın zeminine
• ulaşmasını engeller ve atıkların kolay
• temizlenebilmesini sağlar.

0,6-1,6 mm

GREY SERIES
CPP Quadro
Plastik Ambalaj

• Kumla oynamayı seven kediler için topakların parçalanmasını
• engelleyen güçlendirilmiş bir formüldür
• Aktif Karbon, organik bazı kokular için bir mıknatıs görevindedir
• ve koku partiküllerini yok etmektedir.

• Tane boyutu deniz kumu kalınlığına yakın olduğu için
• kedi patileri kumu daha yumuşak algılar.
• Özellikle yavru kediler için ideal bir
• granül boyutudur.

• Doğal beyaz bentonitin aktiﬂeştirilmiş karbon ile hazırlanan
• formülünden üretilmiş kedi kumudur.

pH

pH

9,2 - 10,2

9,2 - 10,2

NEM

NEM

max. 10%

max. 10%

280 - 300 %
850 g/L (±20)
99,5 %

EMME KAPASİTESİ
YOĞUNLUK
TOZSUZLUK

310 - 330 %
820 g/L (±20)
99 %
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Ürünlerimiz

• Yüksek sıvı emme kapasitesine sahip topaklanan kedi kumudur.
• 5 saniyede topaklaşarak hijyenik bir ortam sağlamaktadır.

• Kumla oynamayı seven kediler için topakların parçalanmasını
• engeller.
• Yapısında bulunan doğal montmorillonit minerali sayesinde
• her türlü kötü kokuyu hapseder.
• Sıra dışı sıvı emme kapasitesi sayesinde diğer kedi kumlarına
• göre daha uzun süreli kullanım sağlamaktadır.

• Çamurlaşma ve patilere yapışma gibi sorunları tamamen
• ortadan kaldırır.

• Doğal kahverengi bentonitten üretilmiş yüksek sıvı emme
• kapasitesine sahip topaklanan kedi kumudur.
• Yapısında bulunan doğal montmorillonit minerali sayesinde
• her türlü kötü kokuyu hapseder.
• Çamurlaşma ve patilere yapışma gibi sorunları tamamen
• ortadan kaldırır.
• Sıra dışı sıvı emme kapasitesi sayesinde diğer kedi kumlarına
• göre daha uzun süreli kullanım sağlamaktadır.

• Doğal mineralojik yapıya sahip diatomit madeninden üretilmiştir.
• Uygun ﬁyatı ile birden çok kedi sahibi olan kullanıcılar için
• cazip bir üründür.
• Haﬁf olması nedeni ile taşıma konusunda zorluk çeken
• kullanıcılar için ideal bir üründür.
• Topaklanma özelliği göstermez ancak bünyesinde
• sıvı absorbe eder. Ayrıca, belli bir seviyeye kadar
• kokuyu hapseder.

GRANÜL BOYU

GRANÜL BOYU

GRANÜL BOYU

GRANÜL BOYU

0,6-2,25 mm

0,6-2,25 mm

1,0-7,0 mm

pH

pH

pH

pH

9,2 - 10,2

9,2 - 10,2

9,2 - 10,2

7,5 - 7,8

NEM

NEM

NEM

NEM

max. 10%

max. 10%

max. 10%

max. 16%

EMME KAPASİTESİ
YOĞUNLUK
TOZSUZLUK

280 - 300 %
850 g/L (±20)
99,5 %

EMME KAPASİTESİ
YOĞUNLUK
TOZSUZLUK

EMME KAPASİTESİ
YOĞUNLUK
TOZSUZLUK

DIATOMITE SERIES

White

D 525

W 420

• Uzun tüylü kedilerin kullanımı için tasarlanmış büyük
• granül dağılımına sahip üründür.

• Uzun tüylü kedilerin kullanımı için tasarlanmış büyük
• granül dağılımına sahip üründür.

• Büyük granül dağılımı sayesinde patilere yapışmayı engeller ve
• kumların etrafa saçılmasını önler.

• Büyük granül dağılımı sayesinde patilere yapışmayı engeller ve
• kumların etrafa saçılmasını önler.

• Yapısında bulunan doğal montmorillonit minerali sayesinde
• her türlü kötü kokuyu hapseder.

• Birden çok kedi sahibi olan kullanıcılar için daha ekonomiktir.
• Yapısında bulunan doğal montmorillonit minerali sayesinde
• her türlü kötü kokuyu hapseder.

GRANÜL BOYU

GRANÜL BOYU

0,6-4,0 mm

2,0-4,0 mm

110 %
550 g/L (±20)
97 %

DIATOMITE SERIES

Diatomite

White

WHITE SERIES

200 - 250 %
970 g/L (±20)
99,5 %

Diatomite

300 - 330 %
830 g/L (±20)
99,5 %

W 406

14

• Yapısında bulunan doğal montmorillonit minerali sayesinde
• her türlü kötü kokuyu hapseder.

D 710

0,6-1,8 mm

WHITE SERIES

EMME KAPASİTESİ
YOĞUNLUK
TOZSUZLUK

Diatomite

W 225

• Küçük granül dağılımı sayesinde ekstra güçlü topak
• oluşumu sağlar.

DIATOMITE SERIES

B 225

White

W 180

EMME KAPASİTESİ
YOĞUNLUK
TOZSUZLUK

BROWN SERIES
Brown

WHITE SERIES

White

WHITE SERIES

D 251

• Doğal mineralojik yapıya sahip diatomit madeninden üretilmiştir.

• Doğal mineralojik yapıya sahip diatomit madeninden üretilmiştir.

• Uygun ﬁyatı ile birden çok kedi sahibi olan kullanıcılar için
• cazip bir üründür.

• Uygun ﬁyatı ile birden çok kedi sahibi olan kullanıcılar için
• cazip bir üründür.

• Haﬁf olması nedeni ile taşıma konusunda zorluk çeken
• kullanıcılar için ideal bir üründür.

• Haﬁf olması nedeni ile taşıma konusunda zorluk çeken
• kullanıcılar için ideal bir üründür.

• Topaklanma özelliği göstermez ancak bünyesinde
• sıvı absorbe eder. Ayrıca, belli bir seviyeye kadar
• kokuyu hapseder.

• Topaklanma özelliği göstermez ancak bünyesinde
• sıvı absorbe eder. Ayrıca, belli bir seviyeye kadar
• kokuyu hapseder.

GRANÜL BOYU

2,5-5,0 mm

GRANÜL BOYU

1,0-2,5 mm

pH

pH

pH

pH

9,2 - 10,2

9,2 - 10,2

7,5 - 7,8

7,5 - 7,8

NEM

NEM

NEM

NEM

max. 10%

max. 10%

max. 16%

max. 16%

280 - 300 %
850 g/L (±20)
99,5 %

EMME KAPASİTESİ
YOĞUNLUK
TOZSUZLUK

250 - 280 %
840 g/L (±20)
99,9 %

EMME KAPASİTESİ
YOĞUNLUK
TOZSUZLUK

110 %
550 g/L (±20)
97 %

EMME KAPASİTESİ
YOĞUNLUK
TOZSUZLUK

110 %
550 g/L (±20)
97 %
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Markalarımız - I

Bir Türk şirketi olarak bizi Avrupa'da ve dünyada yansıtacak

Standartların çok üstünde özelliklere sahip aktif karbonlu

bir marka arıyorduk. Dünyada bilinen Türk kedi ırklarından

ve klinik serisi ürünlerimiz de çok özel bir ürün arayışında

Van Kedisi ve Ankara Kedisi vardı. Marka yapımına uygun

olan tüketicilerimiz için raﬂardaki yerini aldı.

ve okuyup yazması kolay olduğu için VANCAT markasını
tercih ettik.
VANCAT'in şu anda 46 ülkede distribütörlüğü var.
Ürün farklılaştırmamız çok iyi. 5 farklı granül aralığı
standardında, 10'dan fazla farklı parfüm seçeneği
sunuyoruz.

Ayrıca e-ticaret sitemizle de müşterilerimizle her gün
birebir sıcak temas halindeyiz. Ürünlerimizle ilgili sürekli
geri dönüş alıyoruz.
Markamızın dünya genelinde sahip olduğu sevgi ve güvene
dayanarak, müşterilerimizden gelen talep üzerine, çok özel
bir formüle sahip, yüksek kalitede, 5 farklı lezzette kedi

Ayrıca, 5 farklı granül seçeneği de markamıza büyük

maması ve 3 adet köpek mamasını da marka skalamızın

zenginlik sağlıyor. 5 L, 5 kg ve 10 L, 10 kg'lık CPP veya PET

içine aldık.

quadro plastik, 10, 15 ve 20 kg'lık PE plastik ve 6 ve 10 L
karton kutu seçenekleri ile de rakipsiz bir ürün portföyüne
ulaşıyoruz.
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VanCat Kedi Kumu

VanCat Kedi Kumu

W 225

Grey

• 6 L Karton Kutu.

WHITE SERIES

(Topaklanan Kedi Kumu)

Parfümsüz

Marsilya Sabunu Kokulu

Çam Kokulu

• 5 kg ve 10 kg PET+PE Flat Bottom
• Plastik Ambalaj.

• 5 kg ve 10 kg PET+PE Flat Bottom
• Plastik Ambalaj.

• 5 kg ve 10 kg PET+PE Flat Bottom
• Plastik Ambalaj.

• 5 kg ve 10 kg PET+PE Flat Bottom
• Plastik Ambalaj.

Vanilya Kokulu

Bebek Pudrası Kokulu

Fresh Kokulu

Portakal Kokulu

YEŞİL Granüller

LAVANTA Granüller

White

• 10 L PET+PE Flat Bottom
• Plastik Ambalaj

(Topaklanan Kedi Kumu)

IK
HIJYEN

• 5 kg ve 10 kg PET+PE Flat Bottom
• Plastik Ambalaj.

• 5 kg ve 10 kg PET+PE Flat Bottom
• Plastik Ambalaj.

Aloe Vera Kokulu

• 5 kg ve 10 kg PET+PE Flat Bottom
• Plastik Ambalaj.

Parfümsüz

• 6 L Karton Kutu.

Bebek Pudrası Kokulu

White

Fresh Kokulu

• 6 L Karton Kutu.

W 225
White

• 15 kg ve 20 kg PE Plastik Ambalaj.

MAVİ Granüller

BROWN SERIES

• 6 L Karton Kutu.

B 225

• 6 L Karton Kutu.

• 5 kg, 10 kg PET+PE Flat Bottom ve 15 kg PE Plastik Ambalaj.

PEMBE Granüller

TURKUAZ Granüller

AÇIK YEŞİL Granüller

Marsilya Sabunu Kokulu

Parfümsüz

• 15 kg PE Plastik Ambalaj.

TURUNCU Granüller
• 5 kg ve 10 kg PET+PE Flat Bottom
• Plastik Ambalaj.

W 420

C
I
N
E
I
HYG

MAVİ Granüller

HIGHLY

W 406

SARI Granüller

PEMBE Granüller

Klinik Ultra Hassas

White

Parfümsüz

White

• 15 kg PE Plastik Ambalaj.

(Topaklanan Kedi Kumu)

Kahverengi

Brown

• 10 L PET+PE Flat Bottom Plastik Ambalaj
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Lavanta Kokulu

TURKUAZ Granüller

Grey

W 180

WHITE SERIES

G 225

G 160

GREY SERIES - Aktif Karbonlu (Topaklanan Kedi Kumu)

• 10 kg PE Plastik Ambalaj.
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VanCat® / VanDog® Kedi ve Köpek Mamaları

®

VanCat® Kedi Mamaları

®

VanCat ve VanDog kedi/köpek mamaları, içeriğindeki doğal

Tavuklu ve
Pirinçli

Balıklı ve
Pirinçli

Kuzu Etli ve
Pirinçli

Yetişkin Kedi
Maması

Yetişkin Kedi
Maması

Yetişkin Kedi
Maması

prebiyotik lifler ile küçük dostunuzun bağışıklık sistemini destekler ve
sindirimin optimize edilmesine yardımcı olur.
Dişleri tartar ve oluşumundan korumaya yardımcı olan
tanecik yapısı elde etmek için özel lifler ilave edilmiştir.
Sindirilebilirliği yüksek gıdalar, maksimum sindirimi sağlarken
ideal vucüt ağırlığını koruyabilmesi için protein ve
yağ oranları dengelenerek formüle edilmiştir.

Sağlıklı deri ve parlak tüylerin oluşumunu desteklemek üzere
vitaminler ve amino asitlerce zenginleştirilmiş,

1kg

1kg

15kg

15kg

İçindekiler: Kurutulmuş Tavuk Proteini (%39), Baldo
Pirinç (%15), Rafine Tavuk Yağı, Mısır, Krill Unu, Bira
Mayası, Hidrolize Tavuk Ciğeri, Hamsi Yağı, Nükleotid
Maya Proteini, Mineraller, Prebiotik Mannan Oligo
Sakkaritler, Deniz Yosunu, Avizeağacı Özütü, Kızılcık
Tozu, Pisilyum, Taurin.

1kg
15kg

İçindekiler: Kurutulmuş Hamsi Proteini (%32),
Baldo Pirinç (%15), Mısır, Rafine Tavuk Yağı, Krill
Unu, Bira Mayası, Hidrolize Somon Proteini,
Hidrolize Tavuk Ciğeri, Hamsi Yağı, Nükleotid Maya
Proteini, Mineraller, Prebiotik Mannan Oligo
Sakkaritler, Deniz Yosunu, Avizeağacı Özütü, Kızılcık
Tozu, Pisilyum, Taurin.

İçindekiler: Kurutulmuş Kuzu Proteini, Hidrolize
Kemiksiz Kuzu Proteini (%18), Baldo Pirinç (%16),
Mısır, Rafine Tavuk Yağı, Hamsi Unu, Krill Unu, Bira
Mayası, Hamsi Yağı, Nükleotid Maya Proteini,
Mineraller, Prebiotik Mannan Oligo Sakkaritler, Deniz
Yosunu, Avizeağacı Özütü, Kızılcık Tozu, Pisilyum,
Taurin.

Omega-6 : Omega-3, yağ asitleri oranı dengelenmiş
özel içeriğe sahiptir.

Kısırlaştırılmış
ve/veya Kilolu

Renkli Taneli
Tavuklu ve Balıklı

Yetişkin Kedi
Maması

Yetişkin Kedi
Maması

Güçlü Bağışıklık Sistemi: VanCat® ve VanDog®, içeriğindeki doğal prebiyotik lifler
bağırsaklarda yararlı bakterilerin gelişimini sağlar ve patojenlerin zararlı etkisini
azaltır, böylece bağışıklık sistemini destekler ve sindirimin optimize edilmesine
yardımcı olur.

1kg
15kg

İçindekiler: Kurutulmuş Tavuk Proteini (%35), Baldo
Pirinç, Rafine Tavuk Yağı, Hamsi Unu, Krill Unu, Bira
Mayası, Hidrolize Tavuk Ciğeri, Hamsi Yağı, Nükleotid
Maya Proteini, Mineraller, Prebiotik Mannan Oligo
Sakkaritler, Deniz Yosunu, Avizeağacı Özütü, Kızılcık
Tozu, Pisilyum, Taurin.

Yavru Kedi
Maması

1kg

15kg

İdeal Kilo: VanCat® ve VanDog® Premium Series - evcil dostunuzun uzun bir yaşama,
sağlıklı bir metabolizmaya ve ideal vucüt ağırlığını koruyabilmesi için protein ve yağ
oranları dengelenerek formüle edilmiştir.

Kuzu Etli

1kg
15kg

İçindekiler: Kurutulmuş Tavuk Proteini (%30),
Buğday Unu, Baldo Pirinç, Mısır, Rafine Tavuk Yağı,
Hamsi Unu (%8), Krill Unu, Bira Mayası, Hidrolize
Tavuk Ciğeri, Hamsi Yağı, Nükleotid Maya Proteini,
Mineraller, Prebiotik Mannan Oligo Sakkaritler,
Deniz Yosunu, Avizeağacı Özütü, Kızılcık Tozu,
Pisilyum, Taurin.

İçindekiler: Kurutulmuş Kuzu Proteini (%30), Baldo
Pirinç (14%), Hidrolize Kemiksiz Kuzu Proteini.(%12),
Mısır, Rafine Tavuk Yağı, Hamsi Unu, Krill Unu, Bira
Mayası, Hidrolize Tavuk Ciğeri, Hamsi Yağı, Nükleotid
Maya Proteini, Mineraller, Prebiotik Mannan Oligo
Sakkaritler, Deniz Yosunu, Avizeağacı Özütü, Kızılcık
Tozu, Pisilyum, Taurin.

Diş Sağlığı: Dişleri tartar oluşumundan korumaya yardımcı olan tanecik yapısı elde
etmek için özel lifler ilave edilmiştir.
Sağlıklı Sindirim Sistemi: Sindirilebilirliği yüksek gıdaların, hassas bir pişirme
işlemine tabi tutulması ile VanCat® ve VanDog® maksimum sindirimi sağlar.
Üriner Sağlık Desteği: VanCat® ve VanDog® içeriğindeki dengelenmiş, optimum
düzeydeki mineral seviyeleri ile üriner taş oluşumu riskini azaltmaya yardımcı olur.

VanDog® Köpek Mamaları
Tavuklu ve
Pirinçli

Kuzu Etli ve
Pirinçli

Kuzu Etli ve
Pirinçli

Yetişkin Köpek
Maması

Yetişkin Köpek
Maması

Yavru Köpek
Maması

Deri ve Tüy Sağlığı: Sağlıklı deri yapısını ve parlak tüylerin oluşumunu desteklemek
üzere vitaminler ve amino asitlerce zenginleştirilmiş, Omega-6 : Omega-3, yağ asitleri
oranı dengelenmiş özel içeriğe sahiptir.
Tüy Yumağı Atımı: VanCat® sindirim sisteminin bozulmasına neden olan tüy
yumaklarının dengelenmiş besinsel lif içeriği ile çözülerek kolayca atılması sağlanır.
Taurin: VanCat®, kusursuz bir sindirim sisteminin sağlanması, kalp sağlığının
korunması ve görme kabiliyetinin desteklenmesi için gerekli olan taurini yüksek
miktarda içerir.
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15kg

İçindekiler: Kurutulmuş Tavuk Proteini (%29), Baldo
Pirinç (16%), Mısır, Rafine Tavuk Yağı, Hamsi Unu,
Bira Mayası, Hamsi Yağı, Harnup, Nükleotid Maya
Proteini, Kurutulmuş Şeker Pancarı, Mineraller,
Prebiotik Mannan Oligo Sakkaritler.

15kg

İçindekiler: Kurutulmuş Kuzu Proteini, Baldo Pirinç
(%22), Hidrolize Kemiksiz Kuzu Proteini (%9), Buğday
Unu, Mısır, Rafine Tavuk Yağı, Hamsi Unu, Bira Mayası,
Hamsi Yağı, Harnup, Nükleotid Maya Proteini,
Kurutulmuş Şeker Pancarı, Mineraller, Prebiotik
Mannan Oligo Sakkaritler, Deniz Yosunu, Yabanmersini
Tozu, Avizeağacı Özütü, Pisilyum, Kadife Çiçeği Tozu.

15kg

İçindekiler: Kurutulmuş Kuzu Proteini, Baldo Pirinç
(%18), Hidrolize Kemiksiz Kuzu Proteini (%16), Mısır,
Rafine Tavuk Yağı, Hamsi Unu, Bira Mayası, Hamsi
Yağı, Harnup, Nükleotid Maya Proteini, Kurutulmuş
Şeker Pancarı, Mineraller, Prebiotik Mannan Oligo
Sakkaritler, Deniz Yosunu, Yabanmersini Tozu,
Avizeağacı Özütü, Pisilyum, Kadife Çiçeği Tozu.
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Markalarımız - II
WHITE SERIES

W 225

VanCat® ile dünyaya açıldıktan sonra ürünümüzün beyazlığına dikkat çekecek
bir marka arayışına girdik ve Cat's White® markamız doğdu.
Bugün itibarıyla 16 ülkede distribütörlerimiz vasıtasıyla satışa sunulmuş durumda.

(Topaklanan Kedi Kumu)

Portakal Kokulu

Marsilya Sabunu Kokulu

Bebek Pudrası Kokulu

Parfümsüz

TURUNCU Granüller
• 5 kg ve 10 kg PET+PE Flat Bottom
Plastik Ambalaj.

TURKUAZ Granüller
• 5 kg ve 10 kg PET+PE Flat Bottom
Plastik Ambalaj.

PEMBE Granüller
• 5 kg ve 10 kg PET+PE Flat Bottom
Plastik Ambalaj.

• 15 kg ve 20 kg PE Plastik Ambalaj.

White

G 160

G 225

GREY SERIES - Aktif Karbonlu (Topaklanan Kedi Kumu)

Grey

• 10 L PET+PE Flat Bottom
• Plastik Ambalaj

• 6 L Karton Kutu.

White

W 180

WHITE SERIES
Parfümsüz

Parfümsüz

W 420

W 406

Parfümsüz

White

Parfümsüz

Sodium

(Topaklanan Kedi Kumu)
Bebek Pudrası Kokulu

Topaklanan
SODIUM SERIES ( Kedi
Kumu )

S 225

Grey

Lavanta Kokulu

• 15 kg PE Plastik Ambalaj.

• 15 kg PE Plastik Ambalaj.

• 5 kg ve 10 kg PET+PE Flat Bottom Plastik Ambalaj.

• 6 L Karton Kutu.

• 6 L Karton Kutu.

Lavanta Kokulu

DIATOMITE SERIES

Topaklanan Kedi Kumu

Topaklanmayan Kedi Kumu

Parfümlü

Parfümsüz

White

White

LAVANTA Granüller
• 10 L PET+PE Flat Bottom
• Plastik Ambalaj
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WHITE SERIES

W 225

W 225

Parfümsüz

Markalarımız - III

• 5 kg ve 10 kg PET+PE Flat Bottom Plastik Ambalaj.

Parfümsüz

D 525

• 6 L Karton Kutu.

LAVANTA Granüller

PEMBE Granüller

White

Diatomite

• 5 L ve 10 L PE Plastik Ambalaj.

• 5 L ve 10 L PE Plastik Ambalaj.

• 8 L ve 24 L PE Plastik Ambalaj.

• 5 kg ve 10 kg PET+PE Flat Bottom Plastik Ambalaj.
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Markalarımız - IV

ECO

FRIENDLY

ÖZEL AKTİFLEŞTİRİLMİŞ
KARBONLU FORMÜL

EKSTRA GÜÇLÜ
TOPAK OLUŞUMU

®
• 6 L Karton Kutu.

CLUMPING BENTONITE CAT LITTER

Standartların Çok Üstünde.

• 6 L Karton Kutu.

İki güçlü koku hapsedici özelliğe sahip, doğal bentonit ve aktiﬂeştirilmiş
karbon karışımından özel olarak formüle edilerek üretilmiştir.

Kumla oynamayı seven kedilere özel, topakların parçalanmasını
engelleyen güçlendirilmiş formüle sahiptir.

Hapsedici güçlerin birleştirilerek, özel üretim hattında bentonit ve
aktif karbon karışımından hazırlanan bu formül sayesinde
maksimum koku kontrolü sağlar.

İnce granül boyutu ve dağılımı sayesinde
ekstra sağlam topak oluşur.

GRANÜL BOYU

0,6 - 2,25 mm

GRANÜL BOYU

0,6 - 1,80 mm

Dünya çapında 66 ülkeye ihracatı olan ve Avrupa'da ilk üç kedi kumu üreticisi arasında yer alan
Bentaş Bentonit, şimdi kedi kumu standartlarını çok yükseklere taşıdığı White Sand® serisiyle
sizleri tanışmaya davet ediyor.
Doğal bentonit madeninin dünyada çok ender bulunan, nitelik açısından çok değerli olan özel bir türü,
yeni nesil teknolojiyle formüle edilip şekillendirilerek biricik kediniz için hem sağlıklı
hem de standartların çok ötesinde bir kuma dönüşüyor.
White Sand® kedi kumu serisi, beklentilerinizin çok ötesinde hem kediniz hem de sizin için konforlu,
benzersiz bir deneyim vaat ediyor.

HASSAS KEDİLER İÇİN
HAZIRLANMIŞ FORMÜL

ETRAFA DAĞILMAYI
AZALTAN FORMÜL

Bu çok özel seriyi seçkin veteriner kliniklerinde ve özel pet mağazalarında bulabilirsiniz.

• 6 L Karton Kutu.

Esans katkısı gerektirmeden kötü kokuları hapseden
doğal ve beyaz bentonit madeni rezervlerinden
özenle seçilerek formüle edilmiştir.

GRANÜL BOYU
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0,6 - 2,25 mm

• 6 L Karton Kutu.

Kalın tanelerin yoğun olduğu özel granül boyutu ve
dağılımı sayesinde patilere yapışmayı ve
kumların etrafa saçılmasını önler.

GRANÜL BOYU

0,6 - 2,70 mm

