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Pozdrowienia dla kota! peeweeinternational.com

Kuweta PeeWee składa się z pojemnika górnego 
z siatką (A) oraz pojemnika dolnego. (B). Napełnij 
górny pojemnik żwirkiem PeeWee do podanej 
wysokości (około 2 cm).
Używanie większej ilości żwirku nie jest  
konieczne!

Wsyp garstkę żwirku PeeWee do dolnego pojem-
nika tak, by wilgoć mogła zostać pochłonięta przy 
pierwszym skorzystaniu z kuwety.

Kiedy kot oddaje mocz, 90% moczu spływa 
przez siatkę do dolnego pojemnika. Reszta po-
zostaje w górnym pojemniku i jest wchłaniana 
przez żwirek, który rozpada się na trociny.

Gdy kot grzebie, brudne trociny z górnego 
pojemnika spadają przez siatkę do dolnego 
pojemnika. Wstrząśnij górnym pojemnikiem lub 
użyj łopatki, tak aby wszystkie zanieczyszczone 
trociny spadły przez siatkę do dolnego pojem-
nika. W razie konieczności dodaj garść żwirku 
PeeWee do górnego pojemnika, aby utrzymać 
wskazany poziom. 

Usuwaj raz dziennie kocie odchody łopatką 
PeeWee.

Opróżniaj dolny pojemnik jak tylko jest prawie 
pełny (ok. 1 x w tygodniu). Im więcej trocin 
znajduje się w dolnym pojemniku tym lepiej 
wchłaniany jest  zapach moczu.  

Wyczyść dolny pojemnik. Nie używaj gąbek 
do szorowania ani środków czyszczących. 
Powodują one drobne zadrapania, które są
siedliskiem bakterii i przyczyniają się do pow-
stania nieprzyjemnego zapachu. Unikaj używa-
nia agresywnych środków czyszczących (takich 
jak chlor). Zamiast tego używaj łagodnego 
roztworu mydła lub gorącej wody z dodatkiem 
octu lub sody oczyszczonej.
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Żwirek  PeeWee produkowany jest przez 
szwedzką firmę Mockjärds Biobränsle .  Produ-
kowany przez firmę pellet  drzewny służy jako 
biopaliwo. W Szwecji spala się dużo pelletów 
drzewnych. Pellety drzewne są wytwarzane z 
trocin pozostałych po przemyśle drzewnym. 
Trociny są najpierw suszone, a następnie 
prasowane w granulki pod bardzo wysokim 
ciśnieniem. 

Produkcja pelletu drzewnego PeeWee to 
osobna linia w tej samej fabryce. Pellet PeeWee 
można wyprodukować tylko wtedy, gdy zosta-
nie ścięty określony rodzaj starannie wyselek-
cjonowanych drzew. Po dokładnych badaniach 
drzewa zostają wyselekcjonowane pod kątem 
chłonności i neutralizacji  zapachu amoniaku. 
Swoje specyficzne właściwości zawdzięczają 
zimnemu klimatowi.

W przeciwieństwie do innych żwirków dla kota 
pellet drzewny PeeWee nie zawiera nigdy liści 
ani kory.

Do produkcji pelletu drzewnego PeeWee zawsze 
wykorzystywany jest ten sam gatunek drzew. 
Zapewnia to gwarantowaną, stałą jakość. Przy 
produkcji nie dodaje się  żadnych środków  
zapachowych, kleju, materiałów wiążących ani 
innych dodatków chemicznych. „Sekret” tkwi w 
prasowaniu  pod wysokim ciśnieniem i długim 
suszeniu. Proces ten zapobiega również zamar-
zaniu lub gniciu.

Każdy kot jest inny, ale duży wpływ 
na to, jak szybko kot zaakceptuje 
system kuwety PeeWee ma podejście 
właściciela.

Cierpliwość
Jeden kot szybciej zaakceptuje kuwetę 
PeeWee niż inny. 
Niektóre koty potrzebują tygodni, aby 
przyzwyczaić się do zmiany. Najlepszym 
sposobem na sukces jest nie spieszyć 
się. Nie poddawaj się i przede wszystkim 
uzbrój się w cierpliwość.

Czas 
Daj kotu czas na zapoznanie się z kuwetą 
PeeWee. Drzwi do pomieszczenia w 
którym stoi kuweta zostaw otwarte i daj 
kotu jakiś smakołyk. Chwal i zachęcaj 
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swojego kota do zbadania kuwety. 
Pozwól by kot zaspokoił swoją ciekawość 
i w swoim własnym tempie zapoznał się z 
kuwetą PeeWee.

Nowe miejsce
Jeśli kuwetę PeeWee ustawisz w innym 
miejscu niż w tym, gdzie stała stara 
kuweta przenieś najpierw starą kuwetę 
na nowe miejsce. Jeśli nowe miejsce jest 
daleko od poprzedniego przenoś starą 
kuwetę krok po kroku na nowe miejsce 
tak by kot miał czas  przyzwyczaić się 
spokojnie do nowej lokalizacji kuwety. 
Zostaw starą kuwetę na nowym miejscu, 
ale już jej więcej nie czyść.

Dalej
W razie potrzeby przykryj pellet drzewny 
PeeWee warstwą żwirku do którego twój 
kot był przyzwyczajony. Dokładaj do 
kuwety PeeWee regularnie coraz więcej 
pelletu drzewnego PeeWee  a coraz 
mniej starego żwirku. W ten sposób twój 
kot powoli przyzwyczai się do nowego 
systemu kuwety PeeWee.

Uwaga: system kuwet PeeWee nie 
będzie funkcjonował optymalnie tak 
długo jak długo  pellet drzewny Pee Wee 
będzie zmieszany z innym żwirkiem.

Unikalny pellet drzewny PeeWee
Najlepszy system 

kuwet dla kotów 
na świecie 

Jak przyzwyczaić kota do korzystania z kuwety PeeWee
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Pellet drzewny jest wyjątkowo oszczędny w  
użyciu i ulega w 100% biologicznej degradacji!

Instrukcja użytkowania


