4pets PRO 3 Small Hundbur
4pets PRO – certifierad säkerhet för dig och din hund.
4Pets PRO 3 Small är en säker och rustik hundbur för transport, denna passar
generellt medelstora till stora hundar i storlek upp till en schäfer.
Buren har en lastvikt på upp till 35 kg.
Höjd: 66 cm, bredd: 68 cm, djup: 73,5 cm.
4pets PRO hundburar finns i 4 olika enkelburar och 1 dubbelbur (PRO 1-4 &
PRO 22), dessa har dessutom olika storlekar (styr djupet på buren, alla andra
mått är de samma för modellen) Small- Large beroende på modell.
PRO burarna har godkänts i TÜV SÜD:s omfattande säkerhetstest, och fick
utmärkta betyg både i krocktestet och på alla andra punkter som ingick i testet.
PRO burarna är bevisligen bland de mest starka och hållbara burar som finns
på marknaden. Burarnas höga kvalitet kombineras med en genomtänkt, tidlös
design. Burarna är tillverkad i Schweiz, med stor fokus på både etisk och
hållbar produktion. Det är mycket enkelt att montera burarna, och de tillverkas
givetvis av giftfritt material.
PRO burarna är de första i världen med ett officiellt TÜV-certifikat från TÜV
SÜD. Testresultaten från krocktesterna var enastående. Utöver krocksäkerhet
omfattar TÜV-certifieringen även produktionsövervakning, burens
konstruktion, materialanvändning, lagbestämmelser, dokumentation och
burens infästning i fordonet.
Burarna kännetecknas av:
- Förstärkt bakre vägg
- Stabil aluminiumram
- Dörrar som är lätta att stänga och med inbyggt lås
- Starka förbindelsedelar
- Underhållsfri
- Fri sikt bakåt från förarsätet
- God luftcirkulation
- Ingen bitande eller klättrande
- Smuts stannar i buren
- Bra grepp
- Behaglig temperatur
- StrapFix spännband medföljer
Din PRO bur kan kompletteras med kvalitetstillbehör från 4pets, vilket ökar
komfort och bekvämlighet både för dig och din hund.
Med ”my social engagement”-märkningen uttrycker konsumenter och
tillverkare sitt gemensamma ansvar för att stödja människor som lever under
svåra förhållanden.
4pets PRO hundburar är märkta ”made in Switzerland” i enlighet med stränga
kvalitetsriktlinjer i en ISO 9001-certifierad fabrik. Delar och tillbehör omfattas
av 2 års garanti.
Kategori
Modellanpassad
Bilmärke
Färg
Material
Burtyp
Storlek

Hundbur
Nej, universalmodell
Universal
Aluminium/ Grå/ Röd
Aluminium/ Gummi / Plastkomposit
Enkelbur
Small
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