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AllspAn

100% natuurlijk & biologisch afbreekbaar!

AllspAn
ALLSPAN, producten van de natuur…
Allspan houtvezel is dé ideale bodembedekking, samengesteld uit 100% natuurlijke houtvezels van onbehandeld,
blank hout.
Allspan houtvezel is stofvrij door een uitgekiend productieen ontstoffingsproces en heeft een zeer hoog absorptievermogen dat zorgt voor een hygiënische en comfortabele
omgeving voor uw huisdier.
Het uitgezeefde, fijnere materiaal vormt een ideale basis
voor onze kattenbakkorrels. De geperste houtkorrels hebben een enorm absorptievermogen en zijn heel effectief bij
het onderdrukken van nare geurtjes. Door de natuurlijke
samenstelling bevat dit product geen schadelijke stoffen
en is biologisch afbreekbaar en dus vriendelijk in gebruik,
voor dier én mens.
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ALLSPAN producten voor de natuur…
Onze houtvezels komen als bijproduct vrij bij het schaven
van hout voor de bouw. Voor iedere gekapte boom wordt
er weer tenminste één geplant. Elk jaar komen er in Scandinavië meer bomen bij dan er voor de houtindustrie gekapt
worden. Zo kunnen wij er 100% zeker van zijn dat alleen
de beste kwaliteit beschikbaar komt en kunt u er zeker van
zijn niet alleen een hoogwaardig strooiselproduct te kopen,
maar ook één waarbij het milieu gerespecteerd wordt.
In het kort
• 100 % natuurlijke samenstelling,
• hoogwaardige constante kwaliteit,
• absorbeert uitstekend door gebruik van zachte
gedroogde houtsoorten,
• hygiënische en comfortabele omgeving voor uw huisdier,
• biologisch afbreekbaar.
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Allspan kan u het volgende produktassortiment bieden;
In Allspan verpakking of uw eigen ontwerp
• kleinverpakkingen houtvezel in alle maten en gewichten
tot 10 kg
• kleinverpakkingen kattenbak-en knaagdierkorrels in alle
maten en gewichten tot 20 kg
• kleinverpakkingen hooi en stro in 1 kg, 2½ kg en 5 kg
In Allspan verpakking
• grootverpakkingen houtvezel in alle maten van 20 tot 26 kg
Heeft u speciale wensen? Wilt u een geurtje of een kleurtoevoeging? In samenwerking met onze technische staf
kunnen wij u snel een voorstel doen!
Allspan produkten hebben een bijzonder gunstige ecobalans. Voor Allspan produkten wordt géén boom gekapt!
Onze strooisels kunnen zo de GFT-bak in!

Allspan Animal Bedding, uw dieren verdienen het!

Allspan Animal Bedding
Leeksterweg 63a • NL-8433 KW Haulerwijk
Tel: + 31 (0) 516 - 422 022 • Fax: + 31 (0) 516 - 421 351
E-mail: info@allspan.nl

