
THERMO
Grand



Izolaèní stìnové panely

    25 mm

Polyester 1,5 mm

Polyurethan 
22 mm

Izololaèní sendvièové panely

Izolaèní panely



Model -è .                                2800/0                   2801/0                    2802/0                  2803/0                  2804/0                 2805/0                                                                           
Ložná pocha                   1560*1110*750     1560*1110*750      2060*1110*750     2060*1110*750    2060*1260*750    2060*1260*750    
Celková hmotnost                                                                                                     750                                
Kola                                                                                                                           13

Model  Doghouse  THERMO 

THE

THE

RMO  

RMO  

  

pøívìsy pro pøepravu 1,2,3,4,5 nebo 6 psù. 

Podvozek pøívìsu je speciálnì upravený pro bezpeènou a 
pohodlnou pøepravu psù. podvozky jsou osazeny nápravou s 
mìkèím prùbìhem pružení. Oj pøívìsu je vždy ve tvaru V což 
zaruèuje zvýšení pevnosti podvozku a zlepšení jízdních 
vlastností pøívìsu. Každý pøívìs je zdarma vybaven podpìrným 
koleèkem na oji pøívìsu. Koleèko slouží pro snadnou manipulaci s 
odpøaženým pøívìsem. Pro ještì dokonalejší jízdní vlastnosti 
pøívìsu  vám doporuèujeme dokoupení speciálního pøípojného 
kloubu AKS se systémem zabraòujím rozmitání pøívìsu i pøi 
vyšších rychlostech ( viz 4 . strana tohoto prospektu). Thermo 
nástavba je vyrobena s izolovaných panelù 25 mm, které 
dokonale izolují prostory pro pøevoz psù. Stìny jsou dokonale 
hladké a jsou velmi snadno omyvatelné. Standardní barva 
nástavby je bílá. Nabízíme možnost zmìny barvy , nebo 
reklamního celopolepu, vše za pøíplatek  Vnitøní prostory jsou 
odvìtrány pomocí náporové ventilace. K ještì dokonalejšímu 
odvìtrání prostoru pro psy mùžete použít vestavìnou elektrickou 
ventilaci pohánìnou trakèní 12V baterií. Každý kotec pro 
pøepravu psù má samostatné uzamykatelné dveøe a druhé  
møížové dveøe z hliníkových profilù. V horní èásti nástavby je 
uzamykatelné laminátové víko, výklopné smìrem dopøedu na 
speciálních pantech. Pod laminátovým víkem naleznete dostatek 
úložných prostorù a dále pak vypínaè pro zapnutí elektrické 
ventilace a trakèní baterii pro pohon ventilace. Barva 
laminátového víka je ve standardní nabídce støíbrná nebo modrá. 
Za pøíplatek je možné objednat barvu víka zelenou, bílou, 
èernou,èervenou. 

Pøívìsy pro pøepravu psù  pøedstavují 

špièku mezi pøívìsy pro kvalitní a bezpeènou pøepravu Vašich 
psù. Kvalitní podvozek ,izolovaná nástavba s dvojitou ventilací  
zpøíjemní Vám i vašim psùm i dlouhé cestování. Naše firma Vám 
pøeje mnoho š�astných kilometrù

Grand

Grand

Grand

Hliníkové møížové dveøe. Podpìrné koleèko. 



Doghouse 10   ( 2*Box)       
Modell Nr.2800/0

Doghouse 20   (
Modell Nr.2801/0

 3*Box)
   

Doghouse 30 
Modell Nr.2802/0

 ( 3*Box)

Doghouse 40   (
Modell Nr.2803/0

 4*Box)

Doghouse 50
Modell Nr.2804/0

   (5Box)

Doghouse 60
Modell Nr.2805/0

   (6Box)

Nerezový zámek dveøí.

Ventilace.



Velký úložný prostor. Madlo pro snadné zavírání víka.

                       Luxus
                   Kvalita
               Pohodlí       
        Bezpeènost 
        
            



Hliníkové
møížové dveøe.

Nerezový 
zámek dveøí.

Ventilace

Izolované 
dveøe vyrobené 
z thermo panelù.

Kvalitní
vodotìsná svìtla.

Kvalitní
plastové blatníky.

Izolované 
stìny vyrobené 
z thermo panelù.

Izolované 
dveøe vyrobené 
z thermo panelù.

Ventilace

Silné panty
nerez ocel.

Uzamykatelné
laminátové víko.

Madlo 
pro snadné zavøení
víka.

Speciální panty 
s pružinymi.

Velký úložný prostor
pod laminátovým víkem.

Pro pøepravu psù 1. tøídou





Kvalitní
vodotìsná svìtla.

Izolované 
dveøe vyrobené 
z thermo panelù.

Konstrukèní 
rychlost 
130 km/hod

Výsuvná 
støedová pøíèka

Nerezové 
zámky dveøí.

Ventilace

Elektro vìtrák 
s baterií

Velký zavazadlový 
prostor

Izolované 
stìny vyrobené 
z thermo panelù.

Izolované 
dveøe vyrobené 
z thermo panelù.

Ventilace

Silné panty
nerez ocel.

Výsuvná 
støedová pøíèka

Elektro vìtrák 
s baterií

Hliníková møíž s uzávìrem

Vyjímatelná podlážka



Velkoplošný tisk
Nabízíme Vám digitální potisk pøívìsu reklamou , nebo potisk pøívìsu motivem psù. V pøípadì objednávky pøívìsu a Vašeho zájmu o potisk Vám 
zdarma zpracujeme návrh potisku , který Vašemu pøívìsu dodá jedineènost. Zaruèujeme Vám originální návrh který nelze pøehlédnout.



     Váš obchodní partner :


