Poda Hundegårde

Professionelle hundegårde
Podas Hundgårde er ubestridt
markedet stærkeste. Et robust, holdbart og gennemprøvet produkt, særdeles velegnet til professionelle brugere
og kenneler. Den enkle konstruktion med kun én enkel
tvær-barre bidrager til en god
atmosfære og god hygiejne i
hundgården.
Fleksibel og let at installere
Hundegården monteres enkelt
og hurtigt og kan udbygges i
alle retninger. Sektioner med
forskellige bredder giver dig
mulighed for at sammensætte
din hundegård, så den passer
100% til dine behov.

Standard, Kennel eller med
plade?
Afstanden mellem de lodrette
rør er 8 cm i ”Standard”-sektioner og 5 cm i ”Kennel”-udførslen. Til profesionnelle kenneler og avlere anbefaler vi at
anvende Kennel-sektionerne
med den smalle afstand mellem rørene. Sektioner med
plade fås også. Låseanordningerne på lågesektionerne er
fremstillet i rustfrit materiale
og er forberedte til hængelås.
Beslag til gulv og tag
Beslag til tag- och gulvmontering samt madskåle med
holdere, fås som tilbehør. Vi
anbefaler gulvbeslag på alle
sektioner.
Forbehold for produktændringer samt trykfejl
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Tekniske specifikationer
Højde: 180 cm
Bredde: 100-300 cm sektioner, se varenumre nederst
Ramme: 30x30 mm firkantet stål i 1,5 mm godstykkelse
Rør: 16 mm stålrør med 1 mm godstykkelse
Afstand mellem stålrørene, ”Standard”: 8 cm
Afstand mellem stålrørene, ”Kennel”: 5 cm
Alle sektioner har varmgalvaniserede efter svejsning
Rustfri låseanordninger på lågesektionerne

Sidesektion Standard

Lågesektion Standard

Sidesektion med plade

Varenumre
Sidesektion Standard

Lågesektion Standard

Beslag

Vnr.
Vnr.
Vnr.
Vnr.

Vnr. 60151: 180x150 cm
Vnr. 60201: 180x200 cm
Vnr. 60301: 180x300 cm

Vnr. 69001: Beslag til gulvmontering
Vnr. 69002: Beslag til tagspær

60100: 180x100 cm
60150: 180x150 cm
60200: 180x200 cm
60300: 180x300 cm

Sidesektion Kennel
Vnr. 61200: 180x200 cm
Vnr. 61300: 180x300 cm

Lågesektion Kennel
Vnr. 61201: 180x200 cm
Vnr. 61301: 180x300 cm

Foderskåle og holdere
Vnr.
Vnr.
Vnr.
Vnr.

69102: Rustfri foderskål, 2 liter
69104: Rustfri foderskål, 4 liter
69103: Holdere til to stk. 2 liter skåle
69105: Holdere til to stk. 4 liter skåle

Sidesektion med plade
Vnr. 61153: 180x150 cm
Vnr. 61203: 180x200 cm
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