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Kattströ är en miljövänlig och ren 
naturprodukt från svensk gran och 
tall utan tillsatser. Spånet som blir 
kattströ är en 100 % förnybar, bio-
logiskt nedbrytbar restprodukt från 
trävaruindustrin.

Tillverkningen sker av spån som  
pressas i högt tryck i kombination 
med hög värme. Kattströ absorberar  
vätska, neutraliserar lukt och är 
dammfri. Urinlukt försvinner och 
kvar blir en lätt doft av trä.

Uppsugningsförmågan är tre gånger 
sin volym. I smådjursburar kan katt-
strö användas som bottenmaterial. 
14 liter räcker cirka tre månader för 
en katt.

Förbrukat kattströ sorteras som 
kompost eller kan slängas i dina  
vanliga hushållssopor.

PeeWee Kattströ, 14 liter

Ditt ekologiska 
alternativ till 
kattsand!
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PeeWee kattlåda med dubbel botten
För att gå över till ekologiskt kattströ 
behövs en kattlåda med dubbel  
botten. Den dubbla bottnen gör  
också att förorenat kattströ inte kan 
nås, varken av katter eller barn.

Du finner en bruksanvisning på sista 
sidan i denna trycksak. Det finns en  
informationsfilm som förklarar hur 
PeeWee fungerar på  
www.peeweeclub.se.

Lager med  
2 cm kattströ 

Gallret skiljer 
kattströet 

från spånet

Förbrukat spån hamnar i
bottenlådan. Spånet
absorberar urin och lukt.    
 

 

Gallerlåda

Kant

Bottenlåda
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Dubbelbottnad kattlåda. Öppen modell 
med höga kanter. Hygienisk och enkel 
att hålla ren. Tillverkad av miljövän-
lig pp-plast.  
Mått: Längd: 58 cm, Bredd: 50 cm,  
Höjd: 23 cm.

Dubbelbottnad kattlåda. Öppen  
modell tillverkad i miljövänlig  
pp-plast. Hygienisk och enkel att 
hålla ren. 
Färg: röd med vit kant.
Mått: Längd: 52 cm, Bredd: 38 cm,  
Höjd: 23 cm

PeeWee Club Startset: 
EcoBasic Startset innehåller 
kattlåda, spade och 5 liter kattströ

PeeWee Club Startset:  
EcoClassic Startset innehåller 
kattlåda, spade och 5 liter kattströ

Vit Grå Ljusgrön Rosa Safirblå

EcoClassic

EcoBasic

Följande färger finns:
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Öppen kattlåda med dubbel botten. 
Hygienisk och enkel att hålla ren. 
Tillverkad av miljövänlig pp-plast. 
Mått: Längd: 56 cm, Bredd: 39 cm,  
Höjd: 28 cm

Dubbelbottnad, öppen katt-
låda avsedd för större katter. 
Hygienisk och enkel att hålla 
ren. Tillverkad av miljövänlig 
pp-plast.  
Mått: Längd: 67 cm, Bredd: 49 cm,  
Höjd: 28 cm

PeeWee Club Startset: 
EcoMinor Startset innehåller  
kattlåda, spade och 5 liter kattströ

PeeWee Club Startset: 
EcoGranda Startset innehåller 
kattlåda, spade och 5 liter kattströ

EcoGranda

EcoMinor

Svart/Svart Brun/CremeAntracit/Grå

Följande färger finns:

Brun/Creme Antracit/GråSvart/Antracit

Följande färger finns:
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EcoHus

Antracit /GråBrun/CremeSvart/Antracit

Dubbelbottnad kattlåda med huv 
för dig som vill komma igång med 
PeeWee kattströ. Hygienisk och enkel 
att hålla ren. Tillverkad av miljövänlig 
pp-plast.  
Mått: Längd 56 cm, Bredd: 39 cm,  
Höjd: 39 cm

PeeWee Club Startset: 
EcoHus Startset innehåller  
kattlåda, filter, spade och  
5 liter kattströ

Följande färger finns:
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EcoDome
Dubbelbottnad kattlåda med huv, för större 
katter. Perfekt för dig som vill komma igång 
med PeeWee kattströ. Hygienisk och enkel 
att hålla ren. Tillverkad av miljövänlig  
pp-plast.  
Mått: Längd 67 cm, Bredd: 49 cm,  
Höjd: 47 cm

Svart/Svart Grå/Antracit Brun/Creme

PeeWee Club Startset: 
EcoDome Startset innehåller 
kattlåda, filter, spade och 5 liter 
kattströ

Följande färger finns:



8

Så fungerar PeeWee:

➀ PeeWee dubbelbottnade kattlåda består av  
 tre delar: en bottenlåda, en gallerlåda som  
 placeras i bottenlådan och en kant eller huv  
 för att undvika att kattströ ramlar ur lådan  
 när katten krafsar.

➁	Fyll gallerlådan med kattströ till den  
 angivna nivån, cirka två centimeter och två  
 deciliter kattströ i bottenlådan.

➂ När katten kissar absorberas urinen av  
 kattströet.

➃ När katten krafsar faller det upplösta katt- 
 ströet isär till spån och det förbrukade  
 spånet faller ner i bottenlådan. Gallerlådan  
 förblir ren och torr.

➄ Fast avföring tas regelbundet bort med hjälp  
 av spaden

➅ Töm bottenlådan ca en gång per vecka.  
 Det förbrukade spånet kan kastas i  
 komposterbart eller i de vanliga hushålls- 
 soporna. 

➆ Mild tvållösning eller varmt vatten med  
 ättika används vid rengöring av lådorna.

➀

➁

➂

➃

➄

➅

➆

PeeWee Club  
Industriområdet 32
785 42 Mockfjärd
 

Tel 0241-528 05
info@peeweeclub.se
peeweeclub.se


