PSÍ pisoár
Novinka nejen

pro městský mobiliář…

Nerezový psí pisoár
Nerezový psí pisoár je poslední novinkou výrobce Psích pisoárů,
společnosti DOG production s.r.o. Jeho umístění je jak na soukromé
plochy, tak do městských a obecních celků – jako prvek městského
mobiliáře…

CO JE TO PSÍ PISOÁR A PROČ JE VHODNÉ JEJ POUŽÍVAT?
Psí samec potřebuje při svém značení teritoria dominantní prvek, který
může označit denně svojí močí a který zcela jasně říká ostatním psům,
že se na daném území pohybuje. Tím se splňuje jeho teritoriální pud.
Dnes se tak denně děje prostřednictvím značek na plotech domů, fasádách, lavičkách nebo na sloupcích u odpadních košů atd. V lepším případě také na stromech a keřích. Abychom mohli psům vymezit místo,
určené ke značkování, je nutné je upoutat prvkem, který se jjim bude
líbit nejen tvarově, ale hlavně i pachově.

SYSTÉM PSÍHO PISOÁRU…
Při označení pisoáru psí močí vtéká malé množství moči dovnitř těla
pisoáru a zůstává v záchytné nádržce, která je umístěna v těle pisoáru. Toto malé množství moči vytváří trvalou pachovou stopu, která se
nevymívá deštěm či jinou nepřízní počasí. Vytvořením trvalé pachové stopy se Psí pisoár stává neodolatelným lákadlem pro každodenní
přečůrání okolojdoucím psím samcem. Nerezový psí pisoár se umísťuje do země (cca 10–15 cm), kde se zajistí betonovou směsí. Jistící tyč
zajišťuje jeho odolnost proti vytažení a odcizení.

Proč si vybrat psí pisoár od nás?
jsme majiteli užitného vzoru a v našem portfóliu nabízíme všechny
typy psích pisoárů,
jedná se o revoluční prvek pro zlepšení soužití mezi psy a lidmi,
jednoduchý, elegantní – nadčasový design,
použitý materiál se vyznačuje dlouhou životností,
po instalaci se již nevyžaduje další údržba…

TECHNICKÉ ROZMĚRY:

ULOŽENÍ:

výška: 505 mm

Nerezový psí pisoár se ukládá do země, kde je zajištěn nejlépe v betonovém loži. Zde je aretován za pomocí kolmé tyčky, která zabraňuje
jeho vytažení z betonu či otáčení a další nevhodné manipulace.

průměr: 40 mm
váha: 1,1 kg
materiál: nerez
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