PSÍ pisoár
Chybějící prvek

v čistotě okolí…

Všichni vnímáme čistotu našeho okolí – prostředí, ve kterém se denodenně pohybujeme. A protože jsme společnost, která miluje psy, nemůžeme si nevšimnout následků, které po nich zůstávají.
V působnosti obcí a měst jsou vyhlášky o uklízení psích exkrementů, ale nikdo již neřeší škody,
které vznikají močí našich psích miláčků. Přitom jeden pejsek než obejde svoji třicetiminutovou
procházku zvedne svoji nožku víc než třicetkrát.
Společnost DOG production s.r.o. vlastní užitný vzor na Psí pisoár vedený pod číslem PUV 201124078. Psí pisoár slouží pro vymezení místa, kde psi mohou vykonávat svoji potřebu a jejich moč
neničí naše okolí. Učíme tím nejen psy, ale i jejich majitele čistotě. Jestli chtějí s námi psi žít v harmonii, musíme jim umožnit vykonat přirozenou potřebu takovým způsobem, aby nevadila nám
lidem!
CO JE PSÍ PISOÁR A JAK FUNGUJE: tělo pisoáru je dutá nádoba (2) s ot1
vory (3). Otvory umožňují prostup moči dovnitř. Moč je zachytávána v záchytné
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nádržce (4). Přebytečná moč je odvedena z těla pisoáru přepadem či odpadem
3
(5), který se dá napojit pomocí gumové hadičky do kanalizace nebo se volně
vsákne do půdy. Tím je zajištěné, aby i za deště zůstala pachová stopa uvnitř
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a
nedošlo k jejímu úplnému vymytí. Psí pisoár je nahoře ukončen víčkem (1).
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Betonový psí pisoár – solitér může být doplněn odpadkovým plastovým košem
s držákem na sáčky na exkrementy, které jsou s psím pisoárem pevně spojeny
pomocí pozinkované tyčky o výšce 130 cm. V tomto případě je plastové víčko umístěno na tyčce.

POHLED ZEPŘEDU

Betonový psí pisoár je zvláště vhodný pro začlenění do městských celků jako prvek městského mobiliáře. Je vyroben z vibrolitého vymývaného betonu ve dvou barevných provedeních, shodných
s povrchy již vyráběného městského mobiliáře. Můžete si vybrat jednoduchý, futuristický povrch
Natur v barvě šedé a nebo oblíbený povrch z jemných kamínků – Dunaj. Povrch Natur je vibrolitý
jednovrstvý beton, odolný proti působení vody a chemickým látkám, mrazuvzdorný. Povrch Dunaj
je vymývaný dvouvsrstvý beton s vysokou pevností a odolností proti působení vody i chemickým
látkám. Oba materiály jsou porézní, pach moči tedy zůstává i na povrchu psího pisoáru. Betonový
psí pisoár má vysokou odolnost i proti vandalismu a to hlavně díky své váze 86 kg.

POHLED ZEZADU

BETONOVÝ PSÍ PISOÁR JAKO VHODNÝ DOPLNĚK PSÍCH ZÁCHODŮ…
U kompletních psích záchodů se většinou jedná o ohraničenou plochu, kde je umístěn koš na odpadky a informační cedule s pravidly chování. To ale není dostačující, protože pes potřebuje mít
v psím záchodu začleněný prvek, který je pro něj pachově výrazný a hlavně lákavý svojí podstatou.
Betonový psích pisoár tyto podmínky splňuje. Jedná se o tvarově zajímavou věc s přirozenou pachovou stopou a může být doplněn košem i sáčky na exkremety. Tím, že se pach moči jednotlivých
psů překrývá, stává se pro psy neodolatelným denním lákadlem pro přeznačkování / močení.
Soužití lidí a psů je denní realitou a je potřeba rozšiřovat možnosti vylepšení tohoto soužití. Nejsou
to jen veřejné plochy, ale kdy jste si mohli sednout volně do trávy a užít si příjemný den bez toho,
aniž byste byli obtěžování psími exkrementy, případně zápachem z močí označených ploch? Pro
eliminaci těchto negativních dopadů na soužití člověka se psem Vám nyní nabízíme nový prvek –
BETONOVÝ PSÍ PISOÁR.

PSÍ PISOÁR SOLITÉR

PROČ SI VYBRAT PSÍ PISOÁR OD NÁS:
• jsme majiteli užitného vzoru a nabízíme plastový, dřevěný, bambusový a betonový pisoár,
• jedná se o zcela inovativní, nyní chybějící prvek vhodný do městských celků,
• jednoduchý design ve dvou povrchových provedeních,
• použitý materiál se vyznačuje vysokou pevností a odolností, má výborné užitné vlastnosti,
• po instalaci psího pisoáru je vyžadována minimální údržba,
• dlouhodobá životnost,
• sami máte možnost zvolit jen solitér nebo celek opatřený košem a schránkou na sáčky
pro sběr psích exkrementů…

POHLED NA VNITŘNÍ NÁDRŽKU
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PSÍ pisoár
TECHNICKÝ LIST

BETONOVÝ PSÍ PISOÁR
TYP SOLITÉR

BETONOVÝ PSÍ PISOÁR
TYP KOMPLET

Solitér se skládá z těla pisoáru a vnitřní nádržky na moč, která je již s tělem
pisoáru zkompletována. Otvor ve
vrchní části psího pisoáru je uzavřen
plastovým víčkem.

Komplet se skládá z těla pisoáru
a vnitřní nádržky na moč, která je již
s tělem pisoáru zkompletována. Součástí je plastový koš, pozinkovaná
tyčka a pozinkovaný dávkovač na
papírové a PE pytlíky. Pozinkovaná
tyčka je uzavřena plastovým víčkem.

TECHNICKÉ ROZMĚRY:
PSÍ PISOÁR:
• výška: 598 mm
• průměr: 390 mm
• váha těla: 81 kg
• váha nádržky: 5 kg
• tloušťka stěny: 7 cm
PLASTOVÝ KOŠ:
• objem: 50 litrů
• váha: 4,3 kg
• barva: oranžová
SCHRÁNKA NA SÁČKY:
• materiál: pozinkovaný plech
• množství: 50 papírových sáčků nebo 100 ks PE sáčků
(sáčky nejsou součástí dodávky)

Prodejce/distributor:

Výrobce a dodavatel: DOG production s. r. o.
Záhřebská 43, 616 00 Brno, CZ
info: 774 056 415
prodej: 775 372 680
info@psizachody.cz
www.cistamesta.cz www.psizachody.cz www.dogproduction.eu

