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Zien doet
klanten 
kopen!

Ekoo 
ondersteunt 
het gebruik 
in uw eigen 
winkel want:

Kiest u voor de producten van 
Ekoo Animal Bedding dan krijgt 
u 50% kor  ng voor uw eigen 
gebruik in de winkel!

50% kor  ng 
voor winkeliers!

Voor konijnen, knaagdieren ka  en en vogels. 
Samengesteld uit natuurlijkegrondstoff en 

en hergebruikte materialen 

De specialist in bodembedekkers
Waarom kiezen voor het Ekoo assor  ment?
•  Als dierenlie  ebber gun je de dieren een op  male verzorging rekening 

 houdend met het natuurlijk gedrag.
• De dieren hebben keus uit een uitgebreid assor  ment.
• Geen dier is hetzelfde, dus bedding op maat.
•  Dit geldt ook voor de verzorg(st)er - ook zij hee   een ruime keus terwijl dit niet 

ten nadele hoe   te gaan van wat het dier nodig hee  .
• Onderscheidend assor  ment zorgt voor een hoger omzet tegen betere marge’s.
• Constante innova  e.
• Assor  ment wordt alleen via de vakhandel verkocht.
•  Diervriendelijkheid met aandacht voor de verzorg(st)er plus duurzame produc  es, 

zal u vast aanspreken.
•  Ac  eve ontwikkelingen om het overschot aan plas  c te verminderen.
•  Verplaatsing van produc  e om mensen in de armste landen aan werk te helpen, 

tegen een waardige vergoeding. 

Ekoo support de winkelier!
• Ekoo wordt gepromoot op internet, bij vereniging en is aanwezig op vakbeurzen.
• Ekoo is aanwezig op consumentenbeurzen.
•  Wanneer Ekoo in de dierverblijven liggen, gaat de consument automa  sch 

 vragen vanwege opvallende uitstraling van het product.
• De eerste keer worden de hokken gra  s gevuld, daarna 2 halen = 1 betalen!
• Op de dierverblijven plaatsen wij een promo  onele s  cker.
• U ontvangt gra  s consumentenfolders in een folderhouder.

Bodembedekkers en 
nest materiaal met aandacht voor: 

dier, mens en milieu
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Uw leverancier van kwaliteits bodembedekkers:

Ekoo 

gra  s consumentenfolders in eeen foolderhouder

Ekoo

n eeen folderhouder.



Over Ekoo
Aandacht voor dier, mens en milieu
Ekoo is producent en distributeur van natuurlijke en hergebruikte bodem materialen 
voor konijnen, knaagdieren en vogels. De bodembedekkers zijn diervriendelijk, 
zacht en comfortabel, absorberen op  maal en zijn geurvrij. Om tegemoet te komen 
aan de verschillende behoe  en en wensen van klanten en hun huisdieren is een 
uitgebreid assor  ment bodembedekkers beschikbaar. Met de keuze voor materia-
len, produc  e en verpakking ervan doen wij zoveel mogelijk recht aan milieu en het 
welzijn van mensen en dieren. De bodembedekkers van Ekoo zijn verkrijgbaar via de 
dieren vakhandel. 

Innova  e
De bodembedekkers van Ekoo zijn ontstaan uit innova  es, waarbij het welzijn voor 
mens, dier en planeet de keuzes hee   bepaald voor de gebruikte materialen en de 
produc  e ervan. Ekoos beperkt waar mogelijk het gebruik van plas  c. Het gebruik 
van katoenkorrels levert een belangrijke bijdrage aan de terugdringing van olie-
vervuiling. Veel grondstoff en voor de Ekoos komen uit Afrika, India en Turkije. 

Een groot deel van de produc  e vindt plaats op de loca  e waar de grondstoff en 
van de bodembedekkers vandaan komen, Afrika, India en Turkije. Door bewust te 
kiezen voor produc  e in deze landen draagt Ekoos bij aan de ontwikkeling van deze 
gebieden. Dit ini  a  ef verhoogt het welzijn van de mensen die dit het hardst nodig 
hebben. Door uw keuze voor de innova  eve bodembedekkers van Ekoos gee   u 
mensen hoop.

Assor  ment 
Katoen 
Een ondergrond van katoenzaad is een 100% ecologisch product. Het is 
 geschikt voor binnenverblijven van alle kortharige knaagdieren en konijnen. 
Voor de dieren is de ondergrond comfortabel en zacht, het absorp  e-
vermogen voor vocht en geurtjes is hoog, waardoor het verblijf langer 
schoon blij  . Het materiaal is stofvrij, waardoor geen ademhalings-
problemen en allergische reac  es kunnen ontstaan.

Card Board 
Card Board bestaat uit kartonnen dozen en eierboxen,  beschikbaar door 
over- en misproduc  e. Card Board is geschikt voor konijnen, cavia’s en ra  en. 
Omdat het niet klit, is het niet alleen geschikt voor kortharige maar vooral ook 
voor langharige dieren. Card Board is minder geschikt voor hamsters, die moeten 
kunnen graven. Het absorp  evermogen van deze bodembedekker is hoog. 
 Verder is de bodem stofvrij, veerkrach  g en zacht en is de grondstof veilig voor 
het spijsverteringssysteem van konijnen, knaagdieren en vogels.

Kokos 
De vrucht van de kokosnoot staat bekend om zijn gezonde eigeschappen, zowel 
in het gebruik als voedsel als voor medicijnen. Voor de bodembedekker is alleen 
de bast en een deel van de vezels van belang. Deze vormen een milieuvriendelijk 
bodemmateriaal met unieke eigenschappen. De ondergrond voelt warm en com-
fortabel, is vrijwel stofvrij en beschikt over een hoog absorp  evermogen. Door-
dat het lang meegaat, is kokos als bodembedekker voordelig in gebruik. Het is 
geschikt voor buitenhokken en het materiaal is niet gevoelig voor schimmels. 
Omdat het klit, is de bedding minder geschikt voor langharige dieren. Kokos is 
geschikt voor de verblijven van konijnen, knaagdieren, rep  elen, vogels en kippen.

Ekobiose Hennep 
De grondstof voor de Ekobiose & Hennep bodembedekker bestaat uit de 
binnenkant van de stengel van de Franse hennep. Het natuurlijke, zachte 
bodemmateriaal is nagenoeg stofvrij en voorkomt hierdoor allergische  reac  es 
bij mens en dier. Het is schoon en hee   een hoog geur- en absorp  e-
vermogen. De ondergrond is veilig, is van nature an  bacterieel en hee   geen 
scherpe punten. Het materiaal is geschikt als bodembedekker voor konijnen, 
 knaagdieren en vogels.

Eco Papier Milieu
De grondstof van Eco Paper & Milieu bestaat uit ecovriendelijke papierpellet, dat 
is samengesteld uit bijzonder fi jn vermalen papier. Het is veilig, zacht, comfor-
tabel en biologisch a  reekbaar. Deze bodembedekker is stofvrij, dus voorkomt 
allergische reac  es bij mens en dier. De bodembedekker Eco Paper & Milieu 
leent zich bijzonder goed voor toiletjes en als bedding bij kleine knaagdieren.

Exo  c Colours
In verpakkingen met verschillende kleuren is uitgekiend nest- en bodemmate-
riaal beschikbaar. De kleur gee   aan uit welk materiaal de inhoud voornamelijk 
bestaat. Er zijn varianten met katoen, theezakjes en een mix van katoenzaad, 
babykleertjes, theezakjes, kokosnoot, papier en karton, etc. Deze bodembedek-
ker is vooral geschikt voor kleinere knaagdieren, bijvoorbeeld voor het maken 
van een nestje. Het leent zich goed om te gebruiken in combina  e met een 
andere bedding. 

Nest Animal Dream
Hamsters, ra  en en muizen voelen zich op hun gemak met bodembedek-
ker Nest & Animal Dream. De hergebruikte materialen bestaan uit uitgeperst 
 katoenzaad, theezakjes, kokosvezel, karton en eierendoosjes. Het resultaat 
is zacht en comfortabel nestmateriaal met een hoge vochtopname en geur-
absorp  e. Het is an  bacterieel en vrijwel stofvrij, dus goed voor dier en mens. 

Het assor  ment van Ekoo
Door jarenlange research hee   Ekoo een assor  ment bodemmaterialen ontwikkeld 
voor konijnen, knaagdieren en vogels dat het milieu zoveel mogelijk ontziet. De ver-
schillende materialen zijn opgebouwd uit natuurlijke producten zoals kokos, katoen-
zaad en hennep en uit hergebruikte materialen zoals karton, papier, babykleertjes en 
theezakjes. Ook het afval dat overblij   na gebruik door uw huisdieren is milieuvrien-
delijk te verwerken. De verpakking bestaat op termijn vrijwel geheel uit papier en 
hee   een venster om het bodemmateriaal te kunnen bekijken.

Gemak voor de verzorger
Natuurlijk staat het welzijn van de dieren die u verzorgt voorop. Maar voor uzelf zijn 
er ook voordelen aan de juiste keuze voor een bodembedekker. Gebruikt u een bed-
ding met een hoog absorp  evermogen, dan hoe   u minder vaak het verblijf schoon 
te maken. En met de geschikte bodembedekker voorkomt u vieze luchtjes. Bent u 
allergisch, dan is een stofvrije bedding van belang.

Voor elk dier de juiste bodembedekker 
Elk dier hee   zijn eigen gedrag en voorkeuren voor de ondergrond in zijn nest of hok. 
Daarom biedt Ekoo Animal Bedding een ruime keuze uit verschillende  materialen. 
Wat u ook kiest, de ondergrond bestaat al  jd uit natuurlijke of  her gebruikte producten 
zoals kokos, katoenzaad, papier, babykleertjes en thee zakjes. Het afval dat overblij   na 
gebruik door uw huisdieren is milieuvriendelijk te  verwerken.

Dierenliefhebbers stellen aan bodembedekkers in verblijven 
van konijnen, knaagdieren en vogels hoge eisen. Het materiaal 
mag niet stoffig zijn, omdat dit de luchtwegen irriteert. Er mogen 
geen giftige stoffen in zitten en ze mogen niet scherp zijn en niet 
gevoelig voor schimmels en bederf. De bodembedekkers van 
Ekoo voorzien in die behoeften en voldoen aan hoge eisen van 
gezondheid en veiligheid. 

Hergebruikte
m

aterialen

Aandacht voor dier,
mens en millieu! 

Product

Co  on & Comfort De Luxe ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Co  on & Comfort ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Co  on & Fibre ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Co  on & Card ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Card & Card Mix ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Card & Card bruin ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Card & Egg trays ✔ ✔ ✔

Exo  c Kokos grof ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Exo  c Kokos fi jn ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Eco paper & Milieu pellets ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ekobiose & Hennep ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Exo  c Colours & Co  on ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Exo  c Colours & Teabags ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Exo  c Colours & Fes  val ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Eko Nestmateriaal ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Nest & Animal Dream ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Special Bedding for Rabbits ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Special bedding for Gerbils en Degoes ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Zaagsel is ongeschikt voor konijnen en knaagdieren. 
De stofdeeltjes irriteren de luchtwegen en longen van de dieren. Stof 
 bemoeilijkt de ademhaling en wekt irritatie door allergie. Het hok met zaagsel 
is koud, vochtig en vies. Het absorptievermogen is slecht. Ook beukensnippers, 
hout- stro- kattenbak- en andere harde korrels zijn ongeschikt als bodem-
bedekker. Zij veroorzaken o.a. voetzoolproblemen en wondjes. Het gevolg is 
een geregeld bezoek aan de dierenarts.
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