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Szanowni Państwo, 

 

Firma Celpap Sp. z o.o. powstała w październiku 1998 roku w Krakowie.  

Głównym przedmiotem działalności jest produkcja i sprzedaż produktów  
na bazie surowców mineralnych, takich jak kaoliny, talki, tufy, trasy, magnezyty, 
których przerób odbywa się we własnym Zakładzie  Przetwórstwa Surowców 
Mineralnych w Jaśle.   
 
Produkty Celpap trafiają do wielu branż: budownictwa, ceramiki, przemysłu farb 
i lakierów, gum oraz zoologii, rolnictwa i  przemysłu pasz.  
Spółka  jest laureatem wielu prestiżowych nagród m.in.  wielokrotnie „Gazele 
Biznesu”, a także „Przejrzysta Firma” oraz najbardziej prestiżowa, otrzymana w 
2011.r „Diamenty Forbesa”.  
 

          
 
 
 
Celpap jest także producentem ściółek zoologicznych na bazie naturalnych 
składników mineralnych i drzewnych,  które powstały w oparciu o naszą 
wieloletnią współpracę z rynkiem zoologicznym oraz  wiedzę technologiczną  
i badania laboratoryjne.  
 
Wykorzystując swoją wiedzę i kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji wielu 
marek własnych naszych klientów, zdecydowaliśmy o powstaniu własnej marki.  
 
Naszym celem było stworzenie unikalnych żwirków o  najwyższej jakości  
i najlepszych cechach użytkowych, które będą  spełniać oczekiwania  
najbardziej wymagających miłośników kotów oraz właścicieli innych małych 
zwierząt domowych. 
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Niniejszym przedstawiamy Państwu żwirki zoologiczne marki własnej   
   

           
         Jako jedyny żwirek bentonitowy na rynku bazyl ma min. 80% zawartości 
montmorylonitu, który warunkuje zbrylanie i pochłanianie zapachów i to  
czyni go produktem najwyższej klasy i prawdopodobnie najlepszym żwirkiem.  

                                                                
Unikalna jakość żwirków bentonitowych Bazyl została potwierdzona 
przyznanym w 2011 roku  atestem PZH, który potwierdza bez zastrzeżeń 
zupełne bezpieczeństwo produktu dla ludzi i zwierząt oraz higieniczną czystość, 
w tym brak zawartości jakichkolwiek substancji szkodliwych.  

                                                                
Jednak  najwyższym dowodem uznania są dla Nas opinie właścicieli 

kotów, którzy są z nami na m.in. na portalu www.facebook.com/zwirekbazyl. 
                                                            
Chcąc utrwalić świadomość marki, przygotowaliśmy plan działań 
marketingowych w postaci: 

-  cyklicznych artykułów promocyjnych w prasie branżowej  
- udziałów w targach i wystawach  
- materiałów reklamowych udostępnianych dystrybutorom 
- jesteśmy także organizatorem wielu akcji społecznych m.in. ”Nie wyrzucaj     
przyjaciela na wakacje”. 
 

         Na spotkaniu z Państwem nasi przedstawiciele chętnie przedstawią 
szczegółowo ofertę współpracy oraz cechy i zalety produktu, które czynią go 
żwirkiem nowej generacji 
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Żwirki bentonitowe Bazyl 

powstają z najwyższej jakości surowca, pochodzącego z naturalnych złóż mineralnych. 

 

Żwirki bentonitowe Bazyl  powstają z naturalnego surowca mineralnego, który  

już w złożu cechuje się unikalną czystością, brakiem zawartości metali ciężkich i innych 

substancji  szkodliwych. Wysoka zawartością montmorylonitu (min. 75%), minerału 

nadającego glinkom bentonitowym ich unikalne własności powoduje, że właściwości 

użytkowe żwirków Bazyl są tak doskonałe, szczególnie chłonność wilgoci jak i zapachów 

oraz doskonałe własności zbrylające. To podnosi ich walory ekonomiczne.  Unikalne glinki 

bentonitowe oraz sposób przerobu powoduje, że żwirki Bazyl działają 

antyelektrostatycznie na włosy pupila więc żwirek nie jest „roznoszony” przez koty  

a dodatkowo daje przyjemne odczucie pupilowi , który wchodzi do kuwety napełnionej  

żwirkiem Bazyl. Dodatkowo żwirki Bazyl mają właściwości antyalergiczne. Jest to więc 

prawdopodobnie najlepszy żwirek bentonitowy na rynku.  

 

"Bazyl" proponuje większe 5,3 l oraz 10l opakowania żwirków bentonitowych  

w 2 frakcjach granulek - compact (0, 7-2mm) i standard (2-5mm) 

Oraz 4 wariantach zapachowych:  

*Universal * Lavender  * Sea  * Pine   
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Naturalnie biały żwirek bentonitowy wzbogacony o 

dobroczynne cząstki NANO SREBRA 
 

          

 

                                                                          

 Całkowicie usuwa nieprzyjemny 
zapach z kuwety  

 

 Ma działanie antybakteryjne,  
          przez co jest to produkt wysoce  
         higieniczny, aseptyczny  
 

 Wysoko chłonny 
 

 Dzięki jednorodnej, drobnej frakcji 
posiada bardzo dobre właściwości 
zbrylające 

 

 Jest niepylący, nie przykleja się do 
sierści łapek 

 

 Bezpieczny dla ludzi i zwierząt 
 

 Wydajny i ekonomiczny 
 

 Biodegradowalny  
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Najważniejsze przewagi konkurencyjne 
 

 100% bentonitu najwyższej czystości i  jakości 
 

 zawartość montmorylonitu min. 75% 
 

 Atest PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego  
 

 własności antyelektrostatyczne  
 

  wolny od pyłu, nie powoduje uczuleń 
 

  najwyższa absorbcja (chłonność) cieczy i zapachów  
 

  doskonałe, szybkie i trwałe zbrylanie  
 

  nowoczesny design opakowań 
 

  subtelne linie zapachowe 
 

Celpap ma wieloletnie doświadczenie w produkcji bentonitów 
stosowanych w zoologii i inżynierii oraz własne laboratorium i 

zaawansowaną technologię. 
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Jeśli szukacie Państwo dobrego żwirku w SUPER atrakcyjnej cenie 

TO JEST JUŻ…  

 

 

 

 

Bazyl ekonomik  to naturalny 
bentonitowy żwirek dla kota.  
 
Posiada bardzo dobre właściwości 
zbrylające.  
 
Absorbuje wilgoć i neutralizuje 
nieprzyjemny zapach. 
Jest bardzo wydajny i ekonomiczny.  
 
Przez długi czas pozwala utrzymać 
kuwetę w czystości. 
 
Ma jednorodną frakcję, nie pyli.  Nie 
przykleja się do kocich łapek.   
 
Żwirek  Bazyl ekonomik jest 

bezpieczny dla ludzi i zwierząt co 

potwierdza atest PZH 

Zawartość: 5 litrów 
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Żwirki drzewne - pellet "Bazyl" 

Prawdziwie uniwersalny żwirek to taki, który stanowi optymalne rozwiązanie w 

przypadku posiadania wielu gatunków małych zwierząt domowych. 

 

Pellet drewniany Bazyl jest w 100% naturalnym produktem, powstałym ze sprasowanych 

trocin drzew iglastych.  Stanowi on idealną podściółkę dla kotów, chomików, szczurów, 

myszy i innych gryzoni, a nawet ptaków.  

Doskonale wiąże nieprzyjemne zapachy i absorbuje wilgoć. Jest lekki antyalergiczny, 

całkowicie biodegradowalny – można go używać do kompostowania.  

W przeciwieństwie do żwirków bentonitowych,  Pellet nadaje się do usuwania w toalecie. 

  

Bazyl proponuje największe 7,5l opakowania w dwóch wariantach:  

            •klasycznym             •zbrylającym 

  

Pellet Bazyl  

pochłania wilgoć i neutralizuje charakterystyczną 

nieprzyjemną woń. Bardzo wydajny i ekonomiczny.  

Nawet po zmoczeniu utrzymuje zwartą strukturę, co 

wydłuża czas jego używania i sprawia, że jest łatwy  do 

usunięcia. 

 

 

 

 

Pellet drewniany zbrylający Bazyl  

to ściółka drzewna wyprodukowana ze sprasowanych 

trocin drzew iglastych i wzbogacony o żywice roślinne, 

które nadają mu doskonałe właściwości zbrylające,  

dzięki czemu jest bardziej wydajny i ekonomiczny. 

 Nie musi być każdorazowo wymieniany w całości, 

wystarczy usunąć powstałe bryłki.  
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**N o w o ś c i**  
 

 

 
Naturalny pochłaniacz zapachów bazyl  
 
to neutralizator, którego skład to 100 % 
naturalny bentonit.  
Świetnie pochłania i neutralizuje 
nieprzyjemne zapachy, ogranicza namnażanie 
mikroorganizmów, bakterii i grzybów oraz 
odświeża kuwetę. Gwarantuje higieniczną 
czystość i zdrowie Twojego pupila. 
Opakowanie 450 g. 
 

 

 
Pył kąpielowy dla szynszyli bazyl  
 
to unikalny produkt oparty na naturalnym 
bentonicie, o bardzo drobnej frakcji. 
Przeznaczony do codziennych kąpieli 
pyłowych, które pozwolą utrzymać futerko w 
należytym stanie, pozbyć się zanieczyszczeń i 
tłuszczu. Idealny dla pielęgnacji szynszyli i 
koszatniczek. 
Opakowanie 450g.  
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ATEST PZH  
 

 


