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STANDARD HUNDENS MINIGÅRD

STANDARD HUNDENS MINIGÅRD

Demex ”Standard hundens minigård” har 9 sektioner och
en dörr och levereras staplad på pall, komplett med
skruvar, brickor och muttrar. Hundens minigård är
mycket stabil och bygger 8,64 kvadratmeter. Höjd på
hundgården blir 1,8meter.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan
mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå
gör hundgården mycket stabil.

Montering av sektionerna görs löpande sektion efter
sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du
väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och
dörrar är konstruerade så att de går att användas som en
hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver
vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

Design: Varmförzinkat med 100x50x3mm nät.
Höjd: 1,8
Bredd: 3,6m
Längd: 2,4m
Kvadratmeter: 8,64m2
Sektioner: 9st (1800x1200mm)
Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)

KONSTRUKTION
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STANDARD HUNDENS MYSGÅRD

STANDARD HUNDENS MYSGÅRD

Demex ”Standard hundens mysgård” har 11 sektioner
och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med
skruvar, brickor och muttrar. Hundens mysgård är
mycket stabil och bygger 12,96 kvadratmeter. Höjd på
hundgården blir 1,8meter.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark.
En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör
hundgården mycket stabil.

Montering av sektionerna görs löpande sektion efter
sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du
väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och
dörrar är konstruerade så att de går att användas som en
hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver
vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

Design: Varmförzinkat med 100x50x3mm nät.
Höjd: 1,8
Bredd: 3,6m
Längd: 3,6m
Kvadratmeter: 12,96m2
Sektioner: 11st (1800x1200mm)
Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)

KONSTRUKTION
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STANDARD HUNDENS LEKGÅRD

STANDARD HUNDENS LEKGÅRD

Demex ”Standard hundens lekgård” har 19 sektioner och
en dörr och levereras staplad på pall, komplett med
skruvar, brickor och muttrar. Hundens lekgård är
mycket stabil och bygger 36 kvadratmeter. Höjd på
hundgården blir 1,8meter.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark.
En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör
hundgården mycket stabil.

Montering av sektionerna görs löpande sektion efter
sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du
väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och
dörrar är konstruerade så att de går att användas som en
hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver
vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

Design: Varmförzinkat med 100x50x3mm nät.
Höjd: 1,8
Bredd: 6,0m
Längd: 6,0m
Kvadratmeter: 36m2
Sektioner: 19st (1800x1200mm)
Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)

KONSTRUKTION
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STANDARD HUNDENS DRÖMGÅRD

STANDARD HUNDENS DRÖMGÅRD

Demex ”Standard hundens drömgård” har 27 sektioner
och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med
skruvar, brickor och muttrar. Hundens drömgård är
mycket stabil och bygger 69,12 kvadratmeter.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark.
En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör
hundgården mycket stabil.

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast
med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din
hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion,
vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 100x50x3mm nät.
Höjd: 1,8
Bredd: 7,2m
Längd: 9,6m
Kvadratmeter: 69,12m2
Sektioner: 27st (1800x1200mm)
Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)
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STANDARD HUNDENS IDEALGÅRD

BUSTER HUNDENS IDEALGÅRD

Demex ”Standard hundens idealgård” har 15 sektioner
och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med
skruvar, brickor och muttrar. Hundens idealgård är
mycket stabil och bygger 23,04 kvadratmeter.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark.
En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör
hundgården mycket stabil.

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast
med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din
hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion,
vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 100x50x3mm nät.
Höjd: 1,8
Bredd: 4,8m
Längd: 4,8m
Kvadratmeter: 23,04m2
Sektioner: 15st (1800x1200mm)
Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)
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STANDARD HUNDENS RASTGÅRD

BUSTER HUNDENS RASTGÅRD

Demex ”Standard hundens rastgård” har 23 sektioner
och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med
skruvar, brickor och muttrar. Hundens rastgård är
mycket stabil och bygger 51,84 kvadratmeter.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark.
En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör
hundgården mycket stabil.

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast
med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din
hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion,
vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 100x50x3mm nät.
Höjd: 1,8
Bredd: 7,2m
Längd: 7,2m
Kvadratmeter: 51,84m2
Sektioner: 23st (1800x1200mm)
Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)
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STANDARD HUNDENS SEMIGÅRD

BUSTER HUNDENS SEMIGÅRD

Demex ”Standard hundens semigård” är en hundgård för
möjlighet för två hundar och har 23 sektioner och 2
dörrar och levereras staplad på pall, komplett med
skruvar, brickor och muttrar. Hundens semigård är
mycket stabil och bygger två gårdar med 25,92 kvadratmeter vardera.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan
mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå
gör hundgården mycket stabil.
KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 100x50x3mm nät.
Höjd: 1,8
Bredd: 7,2m (varje gård är 3,6m bred)
Längd: 7,2m
Kvadratmeter: 25,92m2 x 2.
Sektioner: 28st (1800x1200mm)
Dörrsektion: 2st (1800x1200mm)

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast
med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din
hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion,
vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll. mycket
stabil.
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STANDARD HUNDENS TRIOGÅRD

BUSTER HUNDENS TRIOGÅRD

Demex ”Standard hundens triogård” är en hundgård för
möjlighet för tre hundar och har 25 sektioner och 3
dörrar och levereras staplad på pall, komplett med
skruvar, brickor och muttrar. Hundens triogård är
mycket stabil och bygger tre gårdar med 11,52 kvadratmeter vardera.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan
mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå
gör hundgården mycket stabil.
KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 100x50x3mm nät.
Höjd: 1,8
Bredd: 7,2m (varje gård är 2,4m bred)
Längd: 4,8m
Kvadratmeter: 11,52m2 x 3.
Sektioner: 25st (1800x1200mm)
Dörrsektion: 3st (1800x1200mm)

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast
med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din
hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion,
vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.
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STANDARD HUSSES DUBBEL LYXGÅRD

BUSTER HUNDENS LYXGÅRD

Demex ”Standard husses dubbel lyxgård” är en hundgård
för möjlighet för två hundar och har 27 sektioner och 3
dörrar och levereras staplad på pall, komplett med
skruvar, brickor och muttrar. Husses dubbel lyxgård är
mycket stabil och bygger två gårdar med 25,92 kvadratmeter vardera. Husses dubbel lyxgård har en dörr mellan
gårdarna så att husse kan bestämma t.ex. att hunden ska
använda båda gårdarna eller en i taget etc.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan
mark. En bräda mot marken där sektionerna ska stå
gör hundgården mycket stabil.
KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 100x50x3mm nät.
Höjd: 1,8
Bredd: 7,2m (varje gård är 3,6m bred)
Längd: 7,2m
Kvadratmeter: 25,92m2 x 2.
Sektioner: 27st (1800x1200mm)
Dörrsektion: 3st (1800x1200mm)

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast
med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din
hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion,
vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.
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BUSTER HUNDENS MINIGÅRD

BUSTER HUNDENS MINIGÅRD

Demex ”hundens minigård BUSTER” har 9 sektioner och
en dörr och levereras staplad på pall, komplett med
skruvar, brickor och muttrar. Hundens minigård
BUSTER är mycket stabil och bygger 8,64 kvadratmeter.
Höjd på hundgården blir 1,8meter.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark.
En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör
hundgården mycket stabil.
KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 50x50x3,8mm nät.
Höjd: 1,8
Bredd: 3,6m
Längd: 2,4m
Kvadratmeter: 8,64m2
Sektioner: 9st (1800x1200mm)
Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)

Montering av sektionerna görs löpande sektion efter
sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du
väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och
dörrar är konstruerade så att de går att användas som en
hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver
vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.
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BUSTER HUNDENS MYSGÅRD

BUSTER HUNDENS MYSGÅRD

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark.
En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör
hundgården mycket stabil.

Demex ”hundens mysgård BUSTER” har 11 sektioner
och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med
skruvar, brickor och muttrar. Hundens minigård
BUSTER är mycket stabil och bygger 12,96 kvadratmeter. Höjd på hundgården blir 1,8meter.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 50x50x3,8mm nät.
Höjd: 1,8
Bredd: 3,6m
Längd: 3,6m
Kvadratmeter: 12,96m2
Sektioner: 11st (1800x1200mm)
Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)

Montering av sektionerna görs löpande sektion efter
sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du
väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och
dörrar är konstruerade så att de går att användas som en
hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver
vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.
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BUSTER HUNDENS LEKGÅRD

BUSTER HUNDENS LEKGÅRD

Demex ”hundens lekgård BUSTER” har 19 sektioner och
en dörr och levereras staplad på pall, komplett med
skruvar, brickor och muttrar. Hundens lekgård BUSTER
är mycket stabil och bygger 36 kvadratmeter. Höjd på
hundgården blir 1,8meter.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark.
En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör
hundgården mycket stabil.
KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 50x50x3,8mm nät.
Höjd: 1,8
Bredd: 6,0m
Längd: 6,0m
Kvadratmeter: 36m2
Sektioner: 19st (1800x1200mm)
Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)

Montering av sektionerna görs löpande sektion efter
sektion som skruvas fast med två skruvar per sektion. Du
väljer själv hur din hundgård ska se ut. Alla sektioner och
dörrar är konstruerade så att de går att användas som en
hörnsektion, vilket betyder att hundgården inte behöver
vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.
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BUSTER HUNDENS DRÖMGÅRD

BUSTER HUNDENS DRÖMGÅRD

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark.
En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör
hundgården mycket stabil.

Demex ”hundens drömgård BUSTER” har 27 sektioner
och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med
skruvar, brickor och muttrar. Hundens drömgård
BUSTER är mycket stabil och bygger 69,12 kvadratmeter.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 50x50x3,8mm nät.
Höjd: 1,8
Bredd: 7,2m
Längd: 9,6m
Kvadratmeter: 69,12m2
Sektioner: 27st (1800x1200mm)
Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast
med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din
hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion,
vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.
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BUSTER HUNDENS IDEALGÅRD

BUSTER HUNDENS IDEALGÅRD

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark.
En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör
hundgården mycket stabil.

Demex ”hundens idealgård BUSTER” har 15 sektioner
och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med
skruvar, brickor och muttrar. Hundens idealgård
BUSTER är mycket stabil och bygger 23,04 kvadratmeter.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 50x50x3,8mm nät.
Höjd: 1,8
Bredd: 4,8m
Längd: 4,8m
Kvadratmeter: 23,04m2
Sektioner: 15st (1800x1200mm)
Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast
med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din
hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion,
vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.
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BUSTER HUNDENS RASTGÅRD

BUSTER HUNDENS RASTGÅRD

Demex ”hundens rastgård BUSTER” har 23 sektioner
och en dörr och levereras staplad på pall, komplett med
skruvar, brickor och muttrar. Hundens rastgård BUSTER
är mycket stabil och bygger 51,84 kvadratmeter.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark.
En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör
hundgården mycket stabil.

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast
med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din
hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion,
vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 50x50x3,8mm nät.
Höjd: 1,8
Bredd: 7,2m
Längd: 7,2m
Kvadratmeter: 51,84m2
Sektioner: 23st (1800x1200mm)
Dörrsektion: 1st (1800x1200mm)
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BUSTER HUNDENS SEMIGÅRD

BUSTER HUNDENS SEMIGÅRD

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark.
En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör
hundgården mycket stabil.

Demex ”hundens semigård BUSTER” är en hundgård för
möjlighet för två hundar och har 23 sektioner och 2
dörrar och levereras staplad på pall, komplett med
skruvar, brickor och muttrar. Hundens semigård
BUSTER är mycket stabil och bygger två gårdar med
25,92 kvadratmeter vardera.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 50x50x3,8mm nät.
Höjd: 1,8
Bredd: 7,2m (varje gård är 3,6m bred)
Längd: 7,2m
Kvadratmeter: 25,92m2 x 2.
Sektioner: 28st (1800x1200mm)
Dörrsektion: 2st (1800x1200mm)

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast
med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din
hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion,
vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.
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BUSTER HUNDENS TRIOGÅRD

BUSTER HUNDENS TRIOGÅRD

Demex ”hundens triogård BUSTER” är en hundgård för
möjlighet för tre hundar och har 25 sektioner och 3
dörrar och levereras staplad på pall, komplett med
skruvar, brickor och muttrar. Hundens triogård BUSTER
är mycket stabil och bygger tre gårdar med 11,52
kvadratmeter vardera.

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark.
En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör
hundgården mycket stabil.
KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 50x50x3,8mm nät.
Höjd: 1,8
Bredd: 7,2m (varje gård är 2,4m bred)
Längd: 4,8m
Kvadratmeter: 11,52m2 x 3.
Sektioner: 25st (1800x1200mm)
Dörrsektion: 3st (1800x1200mm)

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast
med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din
hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion,
vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.
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BUSTER HUNDENS LYXGÅRD

BUSTER HUNDENS LYXGÅRD

För bästa stabilitet bör hundgården ställas på plan mark.
En bräda mot marken där sektionerna ska stå gör
hundgården mycket stabil.

Demex ”husses dubbel lyxgård BUSTER” är en hundgård
för möjlighet för två hundar och har 27 sektioner och 3
dörrar och levereras staplad på pall, komplett med
skruvar, brickor och muttrar. Husses dubbel lyxgård
BUSTER är mycket stabil och bygger två gårdar med
25,92 kvadratmeter vardera. Husses dubbel lyxgård har
en dörr mellan gårdarna så att husse kan bestämma t.ex.
att hunden ska använda båda gårdarna eller en i taget etc.

KONSTRUKTION

Design: Varmförzinkat med 50x50x3,8mm nät.
Höjd: 1,8
Bredd: 7,2m (varje gård är 3,6m bred)
Längd: 7,2m
Kvadratmeter: 25,92m2 x 2.
Sektioner: 27st (1800x1200mm)
Dörrsektion: 3st (1800x1200mm)

Höjd på hundgården blir 1,8meter. Montering av sektionerna görs löpande sektion efter sektion som skruvas fast
med två skruvar per sektion. Du väljer själv hur din
hundgård ska se ut. Alla sektioner och dörrar är konstruerade så att de går att användas som en hörnsektion,
vilket betyder att hundgården inte behöver vara kvadratisk utan kan ha vinklar och hörn åt alla håll.
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HUNDGÅRDAR PRISLISTA
U TG ÅVA : 0 1 0 9 1 7 R E V I S I O N S N R : 01

Benämning

Pris kr

Buster pris kr

4 302:(inkl. moms 5 378:-)

5 650:(inkl. moms 7 062:-)

5 518:(inkl. moms 6 898:-)

6 444:(inkl. moms 8 055-)

6 718:(inkl. moms 8 397:-)

8 026:(inkl. moms 10 032:-)

7 350:(inkl. moms 9 187:-)

9 618:(inkl. moms 12 022:-)

HUNDENS MINIGÅRD
9st Sektioner 1800x1200 Varmförzinkade
1st Dörrsektion 1800x1200 Varmförzinkade
Komplett med skruvar, muttrar och brickor, 8,64m²

HUNDENS MYSGÅRD
11st Sektioner 1800x1200 Varmförzinkade
1st Dörrsektion 1800x1200 Varmförzinkade
Komplett med skruvar, muttrar och brickor, 12,96m²

HUNDENS IDEALGÅRD
15st Sektioner 1800x1200 Varmförzinkade
1st Dörrsektion 1800x1200 Varmförzinkade
Komplett med skruvar, muttrar och brickor, 23,04m²

HUNDENS LEKGÅRD
19st Sektioner 1800x1200 Varmförzinkade
1st Dörrsektion 1800x1200 Varmförzinkade
Komplett med skruvar, muttrar och brickor, 36m²

21

Benämning

Pris kr

Buster pris kr

9 118:(inkl. moms 11 397:-)

11 202:(inkl. moms 14 002:-)

10 789:(inkl. moms 13 486:-)

12 792:(inkl. moms 15 990:-)

11 256:(inkl. moms 14 070:-)

13 740:(inkl. moms 17 175:-)

10 799:(inkl. moms 13 499:-)

13 105:(inkl. moms 16 381:-)

11 470:(inkl. moms 14 337:-)

13 893:(inkl. moms 17 366:-)

HUNDENS RASTGÅRD
23st Sektioner 1800x1200 Varmförzinkade
1st Dörrsektion 1800x1200 Varmförzinkade
Komplett med skruvar, muttrar och brickor, 51,84m²

HUNDENS DRÖMGÅRD
27st Sektioner 1800x1200 Varmförzinkade
1st Dörrsektion 1800x1200 Varmförzinkade
Komplett med skruvar, muttrar och brickor, 69,12m²

HUNDENS SEMIGÅRD
28st Sektioner 1800x1200 Varmförzinkade
2st Dörrsektion 1800x1200 Varmförzinkade
Komplett med skruvar, muttrar och brickor, 2 gårdar x 25,92m²

HUNDENS TRIOGÅRD
25st Sektioner 1800x1200 Varmförzinkade
3st Dörrsektion 1800x1200 Varmförzinkade
Komplett med skruvar, muttrar och brickor, 3 gårdar x 11,52m²

HUNDENS LYXGÅRD
27st Sektioner 1800x1200 Varmförzinkade
3st Dörrsektion 1800x1200 Varmförzinkade
Komplett med skruvar, muttrar och brickor, 2 gårdar x 25,92m²
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Demex AB
Norra Släthultsvägen 9
333 30 Smålandsstenar

tel: 0371-335 40
e-mail: info@demex.se

SÄTT GRÄNSER

