Poda Hondenrennen

Professionele hondenrennen
Poda’s Hondenrennen zijn ongetwijfeld de beste op de markt.
Een robuust, duurzaam en uitgebreid getest product. Bijzonder geschikt voor professionele
gebruikers en kennels. De eenvoudige constructie met slechts
één dwarsspijl straalt rust uit
en draagt bij aan een goede hygiëne in de hondenren.

Standaardmodel, Kennelmodel of met panelen?
De afstand tussen de verticale
buizen is bij de ’Standaard’-secties 8 cm en bij de ’Kennel’-uitvoering 5 cm. Professionele
kennels en fokkers raden we
aan de Kennel-secties met de
kleine afstand tussen de buizen
te nemen. Secties met panelen
zijn ook verkrijgbaar.

Flexibel en gemakkelijk te
installeren
De hondenren is eenvoudig en
snel te monteren en kan in alle
richtingen worden uitgebreid.
Aan de hand van secties met
verschillende breedtes kunt u
de hondenren helemaal naar
eigen wens samenstellen.

Bevestigingsmateriaal voor
vloer en dak
Bevestigingsmateriaal
voor
montage van vloer/dak en voerbak met houder zijn verkrijgbaar
als accessoires. Wij raden aan
bevestigingsmateriaal voor de
vloer in alle secties te gebruiken.
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Technische specificaties
Hoogte: 180 cm
Breedte: Secties van 100-300 cm, zie artikelnummers onderaan
Frame: 30x30 mm vierkant staal
Buizen: 16 mm stalen buizen
Afstand tussen de stalen buizen bij ”Standaardmodel”: 8 cm
Afstand tussen de stalen buizen bij ”Kennelmodel”: 5 cm
Alle secties zijn na het lassen thermisch verzinkt

Zijde van Standaardmodel

Deur van Standaardmodel

Zijde met paneel

Artikelnummers
Zijde van Standaardmodel Deur van Standaardmodel

Bevestigingsmateriaal

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

69001: Beugels voor vloermontage
69002: Beugels voor Rafter

Zijde van Kennelmodel
61200: 180x200 cm
61300: 180x300 cm

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

Deur van Kennelmodel

Voerbakken en houders
69104: Roestvrijstalen voerbak, 4 liter

61201: 180x200 cm
61301: 180x300 cm

Zijde met paneel
61153: 180x150 cm
61203: 180x200 cm
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