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natuurlijk anders

The BIGGeR you Buy,

The moRe “I LoVe IT”!
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F.A.Q.

Vraag & Antwoord
(Feline kat-meubels)

onze kat is echt heel groot. Zijn de openingen in de verschillende accessoires groot 
genoeg?
Elk meubel is ontworpen voor zelfs de grootste katten, zoals de Maine Coon en de Ragdoll kat.  
De openingen mogen voor ons als mensen klein lijken, maar ze zijn zondermeer geschikt voor deze katten.

Is een meubel wel stabiel genoeg?
Elk meubel is vantevoren uitgebalanceerd, waarbij er zelfs rekening is gehouden met het gewicht van een zwaar 
persoon van ca. 100 kg. Zelfs tijdens de jongste aardbeving in Amerika hebben wij van klanten in die regio te horen 
gekregen dat alles behalve de kat¬meubels was omgevalen. Het was zelfs zo dat op het moment dat de beving begon 
sommige katten een veilig heenkomen zochten in de meubels. Van een andere klant in Carolina vernamen wij dat 
toen de hurricane Hugo de voorgevel uit hun huis had weggeblazen het katmeubel gewoon was blijven staan.

ons huis is veel te klein voor een kat®meubel. Waar moet ik het laten?
De meubels lijken best groot, maar in werkelijkheid nemen de kleinere modellen niet meer dan 35x35 cm in beslag. 
Dat kunt u vergelijken met een klein kastje of tafeltje of een tafelkoelkast. Alleen al in de stad New York staan meer 
dan 500 katmeubels in éénkamerappartementen. Juist door de stabiele opstel-ling van de meubels is een beperkte 
ruimte geen enkel probleem.

hoe krijg ik het meubel op z’n plaats thuis?
Zelfs de grootste modellen passen in de koffer van een auto of een stationcar. Met enkele beschermende dekens 
om de lak van de auto te beschermen voor mogelijke beschadigingen is het geen enkele probleem het meubel mee 
naar huis te nemen in een normale auto of stationscar. Daarnaast is het mogelijk tegen een geringe vergoeding het 
meubel bij u thuis te bezorgen en zonodig te installeren.

Wat gebeurt er als de katten geen gebruik maken van het katmeubel. eerdere pogingen bij andere produk-
ten zoals krabpalen hebben wij slechte ervaringen opgedaan. en als wij een katmeubel aanschaffen willen 
wij zeker weten dat deze gebruikt wordt.
Elk produkt heeft een “kat-terug-garantie”. Dat betekent voor u dat de kat de gelegenheid krijgt om gedurende de 
eerste 14 dagen van het meubel gebruik te maken. Gebeurt dat niet dan kunt u het meubel terugsturen en sturen wij 
uw geld terug. Dit is tot op heden zes keer gebeurt op een totaal aantal meubels van 40.000.

Kan ik een meubel krijgen in een kleur die past bij ons interieur?
In ongeveer 25 procent van de geplaatste katmeubels hebben wij rekening gehouden met de stoffering en de kleur 
van het interieur. Wij kunnen daarbij werken met die kleuren welke in de tapijt¬industrie beschikbaar zijn. De meer-
kosten daarvan bedragen 30 pro¬cent van de standaard kat-meubel-prijs. U kunt de kleur het beste specificeren door 
een staal van de stof uit uw interi-eur, bijvoorbeeld een stukje vloerbedekking te geven bij de opdracht.

De kat-meubels zijn relatief duur. Waarom zou ik zoveel geld uitgeven als er goedkopere alternatieven op de markt 
zijn?
Zoals bij ieder produkt is er altijd wel iets goedkopers te vinden. Achter die lagere prijs zit natuurlijk wel een reden. 
Een belangrijke reden is de kwaliteit. Een alternatief dat de helft goedkoper is maar het bijvoorbeeld maar zes 
maanden uithoudt bij uw katten kan dan op termijn gerekend best weleens veel duurder zijn. Een ander punt kan zijn 
dat het goedkopere produkt geen “kat-terug-garantie” kent. Als de kat het dan niet gebruikt heeft u een goedkoop 
produkt staan waar de kat geen plezier aan beleefd.

Welke voordelen heeft het katmeubel voor mijn kat en voor mij? 
Het katmeubel zal ervoor zorgen dat uw meubels, gordijnen en behang netjes blijven, ook zorgt het voor de beweging 
en dus de gezondheid van uw kat. Hoe gezonder uw kat is des te meer weerstand heeft de kat. Voor u is het katmeu-
bel een gespreksonderwerp omdat het zo’n bijzondere plaats inneemt in het interieur.
Overigens staan deze kat®meubels bij meerdere bekende TV-sterren.

Deze katmeubels kan ik thuis goedkoper zelf maken!
Op zichzelf kan dat natuurlijk. Houdt u er dan wel rekening mee dat
de bij deze katmeubels gebruikte houtsoort bijzonder geschikt is voor gebruik door katten. Verder zijn er speciale 
gereedschappen gebruikt en vele vele speciale nietjes om de boom zo stevig mogelijk te maken. Verder zijn deze 
produkten gemaakt zonder een enkele lijmsoort te gebruiken. Al met al bespaart u zich ca. 30 uur arbeid bij het ma-
ken van een dergelijk katmeubel met dezelfde
degelijke konstruktie en kwaliteit. Weet dus waaraan u begint!
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Legenda CatPalace

Code   AB.CDEFGH
(AB staan voor de punt en C-H staan na de punt)

A =  the Basic type/model (B, C, D etc)
B = 1 for the normal house
  2 for the pagoda
  3 for the double pagoda
  4 for a ovale bed on top of the pagoda
C =  X in case of artificial leaves
D = S in case 1 trunk has sisal
  SS in case all trunks come with sisal
E =  C in case of a cradle tunnel
F =  D in case of a special designed model
G =  W in case of water/wheater resistance
H =  A in case of a luxus plushe carpet
  B in case of Berber carpet

www.catpalace.nl info@catpalace.nl
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SR-5   115x60x65cm

SR-1  115x60x65cm

SR-6 115x60x65cm

SR-7 115x60x65cm

SR-4 115x60x65cm

SR-8  120x60x65cm

SR-3 115x60x65cm

SR-2 115x60x65cm
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v.a. x 29,50 p.mnd Afmeting 60x60x205cm
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hILToN.A  60x60x165cm CatRol + CatTower 

 

e22.X 175x60x60cm  e22.X 175x60x60cm  
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C3.B 60x60x195cm

RC2.CX Afmeting 56x56x130cm

RC2.CX 56x56x130cm

B4.XBFS 60x70x190cm

RB4.XB 56x56x130cm
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e3.SB   60x60x175cm

R10.XSA   56x56x150cm

C3.CXA      60x60x200cm

RC3.X      56x56x185cm
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D1.X 60x60x155cm DIo.XB 60x60x195cm

D4.X 60x60x180cmD11.B 55x55x150cm
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G5.XB Afmeting 60x60x200cm

C23.SA
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h3.BCX Afmeting 60x60x200cm
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BuC60.XSA Afmeting 60x60x205cm
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FICo3.X De LuXe Afmeting 130x90x200cm

FICo4.X
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F1.X       60x60x175cm BuC54.XSB    60x60x190cm

BuC55.XA  60x60x185cm BuC56.XS 60x60x205cm
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C2.W 135x60x60cm B2.BW 165x60x60cm

BRANDARIS 140x60x60cm hILToN.W   60x60x170cm
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oLINDo 3 Afmeting 60x60x200cm

oLINDo 1

Voor buiten

Voor binnen

2



2222217

         Vanaf 2 Euro per dag 
(lease)

N2.XA           Afmeting 120x60x210cm

Special Design
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T4       60x60x200cm T4.X      60x60x200cm

BuC68.XS  110x70x205cm SDII-XA  60x60x215cm
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ReTRo-1      50x100cm N3.XAS      190x135x70cm

FINA    50x50x122cmJoy 130x70x50cm
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LITTER BOX

SPeCIAAL DeSIGN LITTeR BoX
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Katrol
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KATRoL ZeLF mAKeN oF ALL-IN

Katrol



2



2

         Prijs op aanvraag

24

www.catpalace.nl

www.kattenbeveiliging.nl


