
Echipamente destinate parcurilor pentru caini

Echipamentele destinate parcurilor pentru caini se pot folosi in scopul dresajului, fiind si
distractive in acelasi timp. Sunt realizate din aceleasi materiale de calitate precum locurile de joaca
din gama Economic (lemn si conexiuni din metal galvanizat).

Obstacolele permit folosirea de catre caini de diferite rase,  marimi si  varste,  fiind astfel
potrivite pentru toate nivelurile de dresaj. In timp, increderea celui mai bun prieten al omului va
creste.
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Balansoar LKY0158

Dimensiuni: 350 cm x 53 cm

Înălţime maximă de cădere: 53 cm

LKY0158
Pret: 209 € + TVA

Rampa echilibru LKY0249

Dimensiuni: 1032 cm x 30 cm

Înălţime maximă de cădere: 137 cm

LKY0249
Pret: 1.351 € + TVA
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Rampa obstacole LKY0318

Dimensiuni: 397 cm x 80 cm

Înălţime maximă de cădere: 66 cm

LKY0318
Pret: 436 € + TVA

Obstacol sarituri LKY0441

Dimensiuni: 200 cm x 103 cm (h)

Înălţime maximă de cădere: 71 cm

LKY0441
Pret: 166 € + TVA
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Obstacol sarituri reglabil LKY0524

Dimensiuni: 220 cm x 30 cm

Înălţime maximă de cădere: 64 cm

LKY0524
Pret: 286 € + TVA

Obstacol sarituri cerc LKY0639

Dimensiuni: 148 cm x 188 cm (h)

Înălţime maximă de cădere: 78 cm

LKY0639
Pret: 241 € + TVA
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Obstacol sarituri labuta LKY0716

Dimensiuni: 134 cm x 158 cm (h)

Înălţime maximă de cădere: 20 cm

LKY0716
Pret: 188 € + TVA

Set 8 stalpi slalom LKY0864

Dimensiuni: 224 cm x 76 cm (h)

Distanta intre stalpi: min 32 cm

LKY0864
Pret: 226 € + TVA
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Tunel LKY0916

Dimensiuni: 300 cm x 76 cm

Înălţime maximă de cădere: 16 cm

LKY0916
Pret: 533 € + TVA

Rampa obstacole LKY1024

Dimensiuni: 301 cm x 80 cm

Înălţime maximă de cădere: 100 cm

LKY1024
Pret: 454 € + TVA
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Masa dresaj LKY1153

Dimensiuni: 101 cm x 82 cm

Înălţime maximă de cădere: 60 cm

LKY1153
Pret: 226 € + TVA

Masa dresaj LKY1235

Dimensiuni: 101 cm x 82 cm

Înălţime maximă de cădere: 30 cm

LKY1235
Pret: 226 € + TVA
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Tunel casuta LKY1349

Dimensiuni: 102 cm x 98 cm

LKY1349
Pret: 294 € + TVA

Traseu obstacole LKY1478

Dimensiuni: 100 cm x 25/35/45 cm (h)

Înălţime maximă de cădere: 45 cm

LKY1478
Pret: 287 € + TVA

Preturi valabile pana la 31.12.2016
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Pretul include:
 Toate elementele din lemn pentru echipament
 Toate elementele metalice necesare pentru montaj
 Consultantă iniţială
 Documentaţii aferente: 

 Cartea echipamentului (individual pentru fiecare echipament)
 Certificat de garanţie
 Manual de utilizare şi mentenanţă

Pretul nu include:
Costurile de transport  şi  montaj  nu sunt incluse  în preţ şi  se calculează în  funcţie de locatie  şi
numărul echipamentelor dorite.

Garanţia 
Toate  echipamentele  propuse  mai  sus  au  2  ani  garanţie. Durata  medie  de  viaţă este  de  5  ani.
Echipamentele sunt produse în Uniunea Europeana.

Livrarea
Termenul de livrare al produselor este de 4 - 5 săptămâni, în funcţie de comenzile aflate în derulare.

Materiale

Materialele utilizate în construcţia echipamentelor îndeplinesc standardele de siguranţă în vigoare. 

Toate suprafeţele sunt finisate, neexistând pericolul de înţepare (margini rotunjite şi şlefuite). 
Lemnul utilizat pentru echipamente este acoperit cu lac acrilic non toxic pentru exterior, de diferite
culori. 

Elementele de conectare sunt confecţionate din metal galvanizat şi nu permit
dezasamblarea  fără  instrumente  specifice  în  scopul  vandalizării
echipamentelor.
Toate  elementele  metalice  utilizate  în  construcţia  echipamentului  sunt
protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unei vopsele non toxice.

Montajul
În ceea ce priveste pregătirea terenului pentru montaj, trebuie avute în vedere următoarele:

 terenul trebuie să fie defrişat, curăţat şi nivelat;
 diferenţele de nivel nu trebuie să depăşească 5 cm;
 în cazul  în care există elemente de mobilier urban,  tufişuri, crengi,  stâlpi, acestea trebuie

îndepărtate înainte de începerea montajului;
 Necesitatea asigurării unui spaţiu de depozitare păzit în care să se amplaseze echipamentele

pe perioada efectuării montajului; 
 Utilităţile necesare efectuării montajului: curent 220V, apă.
 Instalarea  echipamentelor  se  face  prin  conexiuni  metalice  şi  fundaţii  de  beton,  în

conformitate  cu  documentele  de  construcţie  pe  un  teren  moale  (iarbă,  nisip)  sau  prin
ancorare pe un teren dur (plăci de beton).
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