HUNDGÅRD FLEXY FÖR 2 HUNDAR &LT; 25 CM

HUNDGÅRD FLEXY FÖR 2 HUNDAR &LT; 25 CM
En rund variant av Demex hundgårdssortiment. Flexy hundgårdar/rastgårdar är
speciellt utformade och anpassade för hundens bästa i enlighet med
Jordbruksverkets rekommendationer. Se Jordbruksverkets hemsida HÄR. Till skillnad
från andra hundgårdsmodeller är Flexy Hundgårdar/Rastgårdar mycket mer f...

PRODUKTINFORMATION

SPECIFIKATION

GÅRDEN INNEHÅLLER:

GÅRDEN INNEHÅLLER:

8 Sektioner 1800x1200

8 Sektioner 1800x1200

1 Dörrsektion 1800x1200

1 Dörrsektion 1800x1200

Komplett med skruvar, muttrar och brickor

Komplett med skruvar, muttrar och brickor

Storlek: 8,93 m²

Storlek: 8,93 m²
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HUNDGÅRD FLEXY FÖR 2 HUNDAR &LT; 25 CM

BESKRIVNING
SPECIFIKATIONER:
Sektioner: 180 cm hög, 120 cm bred
Öppningen i dörrsektionen är 144 cm hög, 75 cm bred.
Dörr "steget" är 28 cm hög
Nät maskor: 100x50 mm, tråd: 3 mm
Profil: 20x20 mm
Storlek: 8,93 m2
FRAKT:
Skickas nästa dag. Frakttid 2-5 dagar.
Fraktas till dörren.
GARANTI:
1. Prisgaranti:
Hittar du en identisk vara till ett lägre pris hos våra konkurrenter?
Då har vi möjlighet att matcha det lägre priset, förutsatt att
kriterierna nedan är uppfyllda:
- Prisgarantin gäller inte vid kampanjer som t.ex. ?först till kvarn?
erbjudanden
- Konkurrentens vara ska omfattas av svenska regler för garanti,
användarskydd, tull och moms.
Uppfyller du alla kraven? Kontakta oss.
2. Rostskyddsgaranti:
Vi erbjuder 5 års garanti för rost, förutsatt att:
- Det är genomrost
- Du inte försökt modifiera ytan på något sätt, t.ex. slipat bort
ytbehandlingen.
YTBEHANDLING:
Varmförzinkning.
En varmförzinkad yta har en underhållsfri livslängd i normal
stadsmiljö på mer än 40 år.
ÖVRIG INFO:
Din gård kan enkelt kompletteras med ytterligare sektioner och
dörrar för en optimal lösning för er tomt.
Hunden:
Denna gården är speciellt utformad för att passa en hund med
mankhöjd upp till 25cm. Mer info på Jordbrukverkets hemsida.
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