PSÍ záchody
PSÍ ZÁCHODY JAKO NOVINKA V MĚSTSKÉM MOBILIÁŘI

materiál – plast
hnědý

MAKETA
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ZÁCHODU

Psí pisoár dle výběru

MÍSTO PRO VENČENÍ PSŮ

Dno
s podložím

Psí záchody se vyrábějí ve třech velikostech (150 × 150 cm, 200 × 150 cm a 200 × 200 cm) a dají se
umístit kdekoliv. Mohou být mobilní – se spodním dílem (dnem) nebo pevně zabudované – bez
dna. Ve středu psího záchodu je umístěný buď Betonový psí pisoár nebo Psí pisoár nerezový či
dřevěný, všechny slouží ke směrování moči psích samců do středu plochy. Betonový psí pisoár je
možné doplnit odpadkovým košem a dávkovačem na sáčky na psí exkrementy. Plastové prvky, ze
kterých je záchod postaven, mají vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, vlhkosti, hnilobě,
plísním, houbám, cizopasníkům a běžným chemikáliím. Jsou z recyklovaného plastu, nenasákavé,
mají lehce čistitelný povrch a nevyžadují z dlouhodobého hlediska žádnou údržbu. Jsou dodávány
v hnědé barvě. Celý systém je stavebnicový. Vnitřní část psího záchodu může být vysypána pískem.
Velikosti psích záchodů, jejich váha a cenový rozpočet:
Rozměr záchodu (šířka × hloubka v cm)
ohraničený – volný spodek (cm)
zakrytý spodek – mobilní (cm)
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Váha

Využijte možnosti zřízení ideálního místa pro venčení psů, které je hygienické a vhodné i do husté
zástavby, center měst i obcí apod. Ať již v mobilní nebo stálé podobě, majitelé pejsků mají stanovené místo pro jejich venčení. Již žádné exkrementy na trávě a chodnících – je zde PSÍ ZÁCHOD!
Doplňky psích záchodů – ukázky Psích pisoárů:

Betonový psí pisoár Solitér
v povrchu Dunaj

Betonový psí pisoár Komplet
v povrchu Natur

Nerezový psí pisoár
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