Artfex Hundgrind Modell 2 Dubbeldörr
En Svensktillverkad universalgrind som är tyst, säker och passar många bilar!
Artfex hundgrind modell 2 är en Svensktillverkad tyst, säker och mångsidig
hundgrind för transport av hund i bil med många genomtänkta detaljer.
Grinden är universal men finns i två modeller, Modell 1 som är rakare och
något kortare samt Modell 2 avsedd för bilar med mer formad/ lutande
baklucka. Båda modellerna finns med enkel eller dubbellucka, OBS dock att
avdelare endast passar med dubbellucka.
Hitta vilken modell som passar er bil i Artfex passlista (se länk).
Grinden är justerbar i lutning och passformen anpassas med de sk. hudbenen
på sidorna som är till för att anpassa sig efter olika bilar och fylla ut utrymmet.
Grinden står på en bottenram som spänns fast med de medföljande
lastsurrningsbanden och monteras därmed helt utan åverkan på bilen.
Avdelaren som syns på vissa bilder finns som tillbehör.
- Låsbar med nyckel
- Gasdämpare för luckan
- Alla Artfex hundgrindar har 2 Års Garanti, samt 4 års Garanti på ytbehandling
(rostskydd).
- Svensktillverkad!
- 4 st spännband ingår för fastsättning
- Levereras omonterad
Mått på hundgrind Modell 2 i mm:
Bredd utan utfyllnadsrör 900
Bredd med utfyllnadsenhet hundben bortåt 1200
Höjd monterad i högsta läget 750
Höjd monterad i högsta läget med den övre utfyllnadsenheten 850
Respektive dörr bredd 420
Dörrens höjd 685
Golvramen har ett fastmått på 90cm i bredd och djup 74cm
Som tillbehör finns:
Stötfångarskydd - skyddar bilen från repor när hunden hoppar in och ut ur
bilen.
Avdelare i längderna Small & Large
Krokar - Smidiga och tysta krokar som fästs på gallret för koppel och annat
smått och gott.
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