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Na ekologické podestýlce
Asan králíčky tlapky nebolí
Všechno začalo před deseti
lety, když si zakladatel mirotické firmy Asan – CZ s.r.o.
Tomáš Karafiát nechal patentovat svůj vynález, ekologickou podestýlku z odpadu
z výroby hygienických potřeb. Jako chovatelé chtěli
s manželkou Lenkou pro své
zvířecí mazlíčky to nejlepší a
povedlo se. Od té doby navíc
podestýlky stále vylepšují.
Jako dlouholetí chovatelé
se setkávali s problémy odřených ťapek morčat a na výstavách za to některé chovatele čekaly i stržené body.
„Podestýlky minerální, peletové nebo hoblinové jim ťapky úplně poškrábaly. Někteří
chovatelé si stěžovali, že poranění bývala až do krve.
Špatně se to pak hojí. Ani dřevěná štěpka není lepší. Čím je
morče větší, tím víc trpí,“ vysvětlila Lenka Karafiátová.
Spokojenost zvířecích
mazlíčků i chovatelů
Pro morčata, ale i králíky,
kteří mají klec bez záchůdku,
je podle ní velice důležité,
z čeho podestýlka je, protože
na ní tráví celý svůj život.
Kočka má situaci jednodušší,
ta si na záchůdku jen uleví a
jde pryč. Pokud jí však záchůdek zapáchá, je schopná
se mu vyhnout a vykonat potřebu třeba v bytě a kdo chová kočky, ví, jak může být takový kocour v bytě cítit.
A v tom je další bonus steliva Asan. Při jeho používání
totiž žádný zápach nepocítíte. Potvrzuje to i Jana Krupauerová z Písku, která chová doma v bytě zakrslého králíka. „Máme klec se záchůdkem. Dříve jsem do něj používala klasickou minerální
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Je v podestýlce Asan obsaženo
koloidní stříbro? (ANO, NE)
Odpovědi zasílejte na adresu:
Písecký deník Velké náměstí 180,
397 01 Písek nebo na e-mail
miroslava.zizkova@denik.cz
Vylosovaní výherci získají balení
podestýlky Asan.

Kdo ocení Asan?
Asan Petit – jemná podestýlka s eliminací pachu s obytným papírovým
domečkem pro křečky, myšky,
pískomily a potkany.
Asan Pet Silver – první funkční podestýlka s koloidním stříbrem na trhu. Působí antibakteriálně a antisepticky. Prospívá především morčatům, králíčkům a činčilám.

KVALITA. Manželka ředitele společnosti Asan Lenka Karafiátová
má radost, že může klientům nabízet stále kvalitnější podestýlky.
koníčků a způsobu trávení
volného času. Každý člen našeho týmu je chovatelem,“
dodala Lenka Karafiátová.

NAHÁČ MORČE SKINNY je
v kombinaci s Asanem ideální
pro alergiky a astmatiky.
podestýlku pro kočky. Některá se po namočení změnila v bláto a některá zhrudkovatěla. Nejpozději za tři dny
jsem ji musela měnit, protože
se z klece šířil zápach. Měkké
granulky Asanu se v něm nerozmočí a od doby, kdy je používám, žádný zápach z klece
necítíme. Také je moc fajn, že
se záchůdek mnohem lépe
čistí než dříve. Velkou výhodou je i to, že se může spláchnout do toalety,“ podělila se
o zkušenosti Jana Krupauerová. Připomněla také lehkost podestýlky. Několikalitrové balení si snadno odnese
z města domů v ruce. Dokazuje jen to, že se sen manželů
Karafiátových, aby byli spokojení zvířecí mazlíčci i chovatelé, splnil. „Věříme v životní styl spojený s přírodou.
Slučuje ekologické smýšlení,
vášeň pro vše živé a nadšení
pro zachování přírodních
hodnot pro naše děti a následující generace. Tato filozofie se promítá jak do naší práce a našich výrobků, tak do

Chovatelem může být
i alergik nebo astmatik
Chování zvířecího společníka je pro ně srdeční záležitostí. „Podporujeme v dětech
zájem o přírodu a chovatelství. Spolupracujeme se
vzdělávacími, chovatelskými a částečně ekologickými
organizacemi. Usnadňujeme
chov zvířat astmatikům,
alergikům i seniorům,“ doplnila Lenka Karafiátová.
Asan je nezávadný, bez prachu a parfemace, omezuje
růst bakterií a plísní, neobsahuje patogeny způsobující
alergie.
Důležitá je ekologie
Ve společnosti Asan pracují
v zásadách udržitelného rozvoje – surovinu netěží, nekácejí ani nevyrábějí za použití
vody. Používaná výrobní zařízení mají nízkou spotřebu
energie. Nízkou váhou podestýlky šetří hmotnost zásilek, a tím přispívají ke snížení spotřeby paliv při přepravě. Na obaly používají papír.
Ekologický význam podestýlky Asan je v tom, že je vyrobena recyklací druhotné
suroviny a po využití je stoprocentně rozložitelná. Může
se spláchnout do toalety, ale
rozloží se i v kompostu.

Asan Pet Aloe – pelíškově jemná
podestýlka rychle a na dlouho absorbuje pachy a vlhkost. Z 99 % je
bez prachu, nemá ostré hrany a obsahuje léčivou aloe vera, která zvlhčuje kůži a hojí případné oděrky.
Vhodný je pro morčata, zakrslé
králíčky a činčily.
Asan Cat Pure – svěží podestýlka
se zvýšenou 450% superabsorbcí
vlhkosti a Lapur pachovým zámkem, díky kterému udrží domácnost
bez zápachu. Ideální je pro krátkosrsté kočky a fretky.
Asan Cat Fresch Blue – funkční podestýlka, která okamžitě neutralizuje pachy a příjemně osvěží okolí
toalety. Má 430% absorbci vlhkosti, díky tomu nevyžaduje tak častou výměnu a snižuje spotřebu podestýlky. Ocení ji krátkosrsté kočky a fretky, ale i chovatelé.

Proč právě Asan?
0 Ekologické podestýlky Asan šetří
výdaje domácnosti, čas strávený
úklidem a zdraví lidí, kteří trpí alergiemi nebo astmatem.
0 Podestýlky vydrží v kleci bez výměny minimálně sedm dní bez zápachu a bez prachu kolem ní.
0 Jsou velmi lehké a mohou s nimi
snadno manipulovat i děti, které se
o zvířata starají.
0 Klec může zůstat na podlaze, zvířata na Asanu neprochladnou a ten
zůstává měkký a příjemný.
0 Snadno se zlikvidují spláchnutím
do toalety, kompostováním nebo
vložením do nádob na bioodpad.
0 Kromě skvělých vlastností se navíc jedná o český patent a produkt,
který je vyráběný výhradně v Čechách.

