“ e n e rg i e z ui ni g ” H ui sd ie r d eu r e n
Het Plexidor Voordeel:

• Veilig en makkelijk te gebruiken
• Stil en Zelfsluitend

• Verbetert de Gezondheid van je Huisdier

• Zware Kwaliteit en Gaat Lang Mee

• Energy Efficiënt en Bespaart Je Geld!
Bel voor meer informatie:

Dogtra Holland

90 D

Brinkstraat 9, 4033 CW Lienden, Holland
TEL. (0031) 0344-602218
Mobiel. (0031) (0)645490196
FAX. (0031) 0344-645055
info@dogtra.nl
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Zou jij het 9 uur kunnen ophouden?
Laat je hond buiten naar het toilet gaan.

GROOTTE
SM

MD

LG

XL

MATEN

MATEN GIDS

Opening 16 cm w x 18.4 cm h

Katten tot 11 kg
Honden tot 4 kg

Opening 29.8 cm w x 40.6 cm h

Honden tot 46 kg

Opening 22.8 cm w x 30.5 cm h

Opening 40.6 cm w x 60.3 cm h

Muur Units: inclusief binnenframe met huisdierdeur, buiten frame, stalen veiligheidsplaat, 2 sleutels,
tunnelstukken en al het r.v.s. montagemateriaal De
muur units zijn te plaatsen in muren met wandstijlen
en muren van baksteen, hout en cement tot 30.5 cm dik.
Aluminum
Binnen Frame

Honden tot 18 kg

Deur Units: inclusief binnenframe met huisdierdeur,
frame stukken voor buitenkant, stalen beveiligingsplaatje, 2 sleutels en al het r.v.s. montagemateriaal
ijzerwerk. Deze units kunnen worden geïnstalleerd
in deuren bestaande uit panelen, hout, staal en kunststof tot 4.5 cm dik.

Satijn

Sinds
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-- Accessoir es & Opties --

Plexidor Overkapping

- stopt wind, regen en zon
- duurzaam aluminium
- gemoffeld op witte afwerking
- alleen verkrijgbaar in large

Plexidor Huisdierdeur
Schuif-In Track
Plexidor Scherm

- makkelijk schuifbaar
veiligheidsplaat
- duurzaam aluminium
- standaard kleuren frames
- verkrijgbaar in medium,
large, of x-large

Heb je Labradors? Stop het Kauwen!!
Vraag naar onze kauw proef
BiteGuard KennelPlexTM lijn!

Tunnel stukken:
bovenkant,
onderkant
en zijkanten

Honden tot 100 kg

SM

Ivoor

Aluminium
Buiten Frame

Brons

BiteGuard KennelPlexTM
Commerciële
Hondendeurens
- kauw proef panelen
- beschikbaar in grote maten
- 5 jaar garantie op
fabrieksfouten
Bel voor meer informatie.

Bezo e k do g tr a.nl

