HYGIENIC
CAT
LITTERS

HAYVAN DOSTLARIMIZ İÇİN GENİŞ DOĞAL
ÜRÜN YELPAZESİ
A complete range of natural products for
our pets

SİZİN VE KEDİNİZ İÇİN HİJYENİK
VE GÜVENLİ BİR ORTAM

Hygienic and safe environment for you and your cat
Ev hayvanlarına olan ilginin giderek büyümesi ile, bu hayvanların
bakım ve hijyeni için özel ürünlere olan talep de paralel olarak
gelişmektedir. Bu çerçevede, kil mineralleri konusundaki
teknik bilgimiz sayesinde, kedi sahiplerine yüksek seviyede bir
hizmet sunarak, kedinin hijyen ve rahatını garanti eden yüksek
kaliteli emici hijyenik kedi kumu yelpazesi geliştirdik.

Alongside an ever-greater attention to the welfare of domestic
animals, there has been an increased demand for specific
products for their care and hygiene. As a result of our knowhow on clay minerals, we have been able to develop a range
of high quality absorbent cat litters, offering owners an high
quality product that ensures the hygiene and well-being of
their pets.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Research and development

Özel kil ve bentonitler ile ilgili araştırma, üretim ve dağıtım
faaliyetleri temel iş alanımızı oluşturmaktadır. Bu minerallerden,
endüstriyel uygulamalar için ham maddeler ve tüketici ürünleri
gibi sayısız ürünler geliştirdik. Şirketimizin gücü, önce iç
pazarda ve sonra uluslararası pazarda güçlü bir yer edinmesini
sağlayan özel deneyimler geliştirmesine olanak tanıyan sürekli
inovasyon ve büyüme kapasitesinden ileri gelmektedir.

Research, production and distribution of special clays and
bentontite constitutes our core business. We have developed
numerous applications for these minerals as prime materials
for industrial applications and consumer products. The
company’s strength lies in its capacity for constant innovation
and growth, allowing it to develop the specific know-how that
has made it a strong contender originally on the Italian market
and the on the international market.

İTALYA / Italy

VILLASPECIOSA (Sardunya)
MADEN / Mine
TESIS / Plant

Network Laviosa Cat Litter worldwide

LIVORNO

SATIŞ OFİSİ / Sales

FRANSA / France
LIMAY

TESIS / Plant
SATIŞ OFİSİ / Sales

TÜRKİYE / Turkey
FATSA

MADEN / Mine
TESIS / Plant
SATIŞ OFİSİ / Sales

HİNDİSTAN / India
PUNDI

MADEN / Mine
TESIS / Plant

MUMBAI

SATIŞ OFİSİ / Sales

İNOVASYON VE ESNEKLİK
Innovation and flexibility

Fabrikalarımız maden ocaklarına yakın yerlere kurulmuştur. Tesislerde
son teknoloji kullanılmaktadır ve yedi farklı ambalaj hattı ile (kağıt poşet,
plastik poşet, valfli plastik poşet, karton kutu) müşterilerimizin ürün,
ambalaj, format ve paletleme açısından tüm ihtiyaçlarını karşılama
imkanı sağlanmaktadır. Maksimum ambalaj kapasitesi yılda 160.000
ton’u bulan tesisin inovasyonu ve esnekliği sayesinde, özellikle özel
marka ile hijyenik kedi kumu üretimi yapan başlıca referans firmalardan
biriyiz.

Our factories are located close to our mines. We can rely upon cuttingedge plants and thanks to our seven packaging lines (paper bag,
plastic bag, plastic bag with valve, carton box) we are able to satisfy all
the needs of our customers in terms of products, packaging, formats,
palletization. Thanks to the innovative and flexible plant system, whose
yearly packaging capacity is 160.000 tons/year, we are the reference
point for hygienic litter production, and particularly for private labels.
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ÜRÜNLER PRODUCTS
Farklı ham maddelere sahip olmamız, müşterilerimize gerek kalite
gerekse fiyat açısından aradıkları tüm ihtiyaçları karşılayabilecek
geniş bir ürün yelpazesi sunmamıza olanak tanımaktadır. Araştırma
ve Geliştirme laboratuvarımız sürekli yeni ürünler araştırmakta ve
mevcut ürünlerin verimini daha da artırmak için çalışmaktadır.
Son olarak, şirket misyonumuz doğrultusunda, Kalite Kontrol
departmanımız gerekli kalite parametrelerine uygunluğu ve yüksek
kalite seviyesinde üretimi garanti etmektedir.

Thanks to the ownership of different raw materials, we are able to
offer to our customers a wide range of products which can satisfy
the needs of consumers either in terms of quality and price. Our
R&D department is always keen in scouting of new products and
in improving the performances of existing ones. Finally, in line with
our company mission, the Quality Control department grants the
respect of requested quality performance and an high quality level
of our productions.

BENTONİT BAZLI KUMLAR - Bentonite Litters

BEYAZ TOPAKLAŞAN KUM
White Clumping

MIKRO TOPAKLAŞAN KUM
Clumping micro

STANDART TOPAKLAŞAN KUM
Clumping standard

SEPİYOLİT / URASİT / ATAPULGİT BAZLI KUMLAR - Sepiolite / Urasite / Attapulgite Litters

PREMIUM

STANDARD

KEMIRGEN VE SÜRÜNGENLER
IÇIN STANDART
Standard for rodents and reptiles

BAŞKA MALZEMELERDEN YAPILMIŞ EMİCİ KEDİ KUMLARI - Absorbent Litters made of Other Materials

HAFIF SILIKA JEL
Light in Silica Gel

BIYOLOJIK OLARAK
AYRIŞABILIR AHŞAP PELET
Biodegradable in Wood Pellets

BIYOLOJIK OLARAK AYRIŞABILIR
GERI DÖNÜŞÜMLÜ KAĞIT
Biodegradable in Recycled Paper

HIJYENIK DENIZ KUMU
Marine Grit Hygienic Sand

EV HAYVANLARININ BAKIMI İÇİN AKSESUAR VE ÜRÜNLER - Accessories and Pet Care Products

KEDI KUMU DEODORANTI
Litter Deodorant

ISLAK TEMIZLEME BEZLERI
Cleansing Wipes

EMICI PASPASLAR
Absorbent Mats

MARKALAR BRANDS
Doğru marka ile, hizmet verdiği dağıtım kanalını optimize ederek,
her türlü müşterimizin ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Markalarımız ve
ilişkin ürün gruplarımız, her bir sektör için ilgili dağıtım mantığına
uygun şekilde, muhtelif kanallar arasında uygun bir farklılık garanti
edecek şekilde gerçekleştirilmiştir.

We are able to meet the requirements of any customers, optimizing
the distribution channel they operate in with the right brand. Our
brands and the relative product ranges have been developed to
guarantee appropriate differentiation among the various channels,
in compliance with the particular distribution logics of each sector.

SÜPERMARKETLER Supermarkets
SIGNOR GATTO
Emici mineral ve topaklaşan kedi kumu gibi
yüksek kaliteli ürün gruplarından oluşan,
büyük perakende kanallarına yönelik markadır.
Ambalajı, süpermarketlerin raf ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde ve formatta geliştirilmiştir.
Müşterilerin Özel Markaları ile entegrasyonu
mümkündür.

Brand dedicated to mass retail channel for highend quality products, comprising a complete
range of clumping and absorbent mineral
litters. The packaging has been designed to
meet Supermarkets shelf stocking and format
requirements. Valid integration with customers’
Private Label.

PET SHOP ZİNCİRİ Pet Shop Chain
LINDOCAT
Nihai müşterilerin farklı ihtiyaçlarını
karşılayabilecek ve özel satış kanallarına yönelik
markadır. Mineral, bitkisel ve silika jel bazlı
yüksek kaliteli geniş bir kedi kumu yelpazesi ile
küçük hayvanlar için özel kedi kumları ve hijyenik
kumlar ile bakım ürünlerini içerir.

Brand dedicated to the specialized channel
and able to meet the end customer’s various
demands. It comprises a wide range of high
quality minerals, vegetable and silica gel-based
litters, specific litters and hygienic sands for
small animals and PET CARE products.

ÖZEL MARKA Private Label
25 yılı aşkın deneyimimiz ile, İtalya'nın
en önde gelen büyük perakende
marketleri ile gerek İtalyan gerekse
yabancı pet shop zincirleri için
100'den fazla markaya üretim
yapmaktayız.

With over 25 years’ experience, we
handle the production for more than
100 brands of leading Italian Large
Scale Retail players and large Italian
and foreign pet shop chains.

Laviosa Chimica Mineraria SpA
ITALY
Laviosa Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti
TURKEY
Laviosa MPC sas
FRANCE
Laviosa Trimex Industries Pvt Ltd
INDIA

www.laviosa.com
catlitter@laviosa.com

Find out more about our
certification standards on
our web site.

