Luksus hundehus

Danmarks suverænt bedste hundehus. Helårsisoleret!
Poda har tegnet og udviklet
dette kvalitetshus, der virkelig kan anvendes som hundens ”bolig” året rundt. Materialerne er nøje udvalgt så
både holdbarhed og sikkerheden for hundens trivsel og
helse er i top. Husene har en
generøs størrelse med fuld
ståhøjde for hunden.
Som det eneste på markedet
er Podas Luksus Hundehus
konstrueret med hele 50mm

isolering på alle flader - både
sider, bund og tag. Det unikke vindfang modvirker træk
og med monteret dør (ekstra tilbehør) er hunden sikret,
selv i hård frost. Taget kan
løftes af uden brug af værktøj for nem rengøring inde i
huset.

adskilt for nem transport og
håndtering. Samles på få
minutter – skruer og brugsanvisning medfølger.
Dør i klar
polyethylen
fås som
tilbehør

Se også Podas hundegårde,
foderskåle m.m.
Luksus hundehuset leveres
v213
Forbehold for produktændringer samt trykfejl
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Tekniske specifikationer
Sider
Udvendig beklædning i profilbrædder. Huset er udvendigt behandlet med træbeskyttelse. Al indvendig beklædning og vindfang er udført i ubehandlet
krydsfiner.
Isolering
50 mm isolering på alle flader, inkl. taget.
Tag
Vandfast krydsfinér, belagt med kraftige tagpap-shingles. Taget er aftageligt uden brug af
værktøj.
Hjørner og døråbning
Forstærket med zinkprofiler.
Fødder
6 stk., egetræ
Udvendige mål, ekskl. tag og fødder (LxBxH):
M: 108 x 55 x 64 cm
L: 153 x 76 x 90 cm
XL: 185 x 96 x 98 cm

Opholdsrummets indvendige mål,
indenfor vindfang (LxBxH):
M: 56 x 41 x 53 cm
L: 91 x 62 x 72 cm
XL: 113 x 82 x 78 cm

Tagmål (LxB):

M: 130 x 77 cm
L: 174 x 97 cm
XL: 206 x 117 cm

Døråbning (BxH):
M: 25 x 34 cm
L: 31 x 54 cm
XL: 45 x 60 cm

Varenumre
Luksus hundehus

63402: Luksus Hundehus M
63403: Luksus Hundehus L
63404: Luksus Hundehus XL

Ekstra Tilbehør: Dør i 3mm klar plast, frostsikker polyethylen
63412: Dør M
63413: Dør L
63414: Dør XL
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