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Professionella hundgårdar
Poda Hundgård är markna-
dens obestridligt starkaste. 
Ett robust, hållbart och väl 
beprövat system, särskilt 
lämplig för professionella 
användare och kennlar. Den 
enkla konstruktionen med 
endast en tvärbalk bidrar till 
en lugn atmosfär och god hy-
gien i hundgården.

Flexibel och lätt att instal-
lera
Hundgården monteras enkelt 
och kan byggas ut i alla rikt-
ningar. Sektioner med olika 
bredder ger dig möjlighet att 
sätta samman din hundgård 
så att den passar dina behov 
till 100%. 

Standard, Kennel eller 
med plåt?
Avstånden mellan de lodrä-
ta stålrören är 8 cm i ”Stan-
dard”-utförandet och 5 cm 
i ”Kennel”-utförandet. För 
professionella kennlar och 
uppfödare rekommenderar 
vi kennelsektioner. Det finns 
även sektioner med plåt. På 
grindsektionerna är Låsan-
ordningarna i övrigt tillver-
kade i rostfritt material och 
förberedda för hänglås.

Beslag till golv och tak
Beslag för tak- och golvmon-
tering fås som tillbehör. Vi 
rekommenderar golvbeslag 
på alla sektioner.
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Sidosektion Standard
Vnr. 60100: 180x100 cm
Vnr. 60150: 180x150 cm
Vnr. 60200: 180x200 cm
Vnr. 60300: 180x300 cm

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

Sidosektion med plåt
Vnr. 61153: 180x150 cm
Vnr. 61203: 180x200 cm

Tekniska specifikationer

Varunummer

Höjd: 180 cm
Bredd: 100-300 cm sektioner, se artikelnummer nedan
Ram: 30x30 mm fyrkantsstål med 1,5 mm godstjocklek
Balustrader: 16 mm stålrör med 1 mm godstjocklek
Avstånd mellan stålrören, ”Standard”: 8cm
Avstånd mellan stålrören, ”Kennel”: 5 cm
Alla sektioner har varmgalvaniserats efter svetsning
Rostfri låsanordning på grindsektioner

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

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

Beslag
Vnr. 69001: Beslag till golvmontering
Vnr. 69002: Beslag till takreglar

Foderskål
Vnr. 69104: Rostfri foderskål, 4 liter

Sidosektion Standard Grindsektion Standard Sidosektion med plåt


