VarioCage Single Compact Large
(SCL)
För den trafikmedvetne hundägaren som värdesätter säker transport är
Variocage det rätta valet.
En säker och mycket praktisk hundbur för bilar med tröskel vid
bagageutrymmets öppning. Med några enkla handgrepp anpassas djupet till
just din bil. Variocage Compact finns i två modeller L och XL. Det som skiljer
modellerna åt är att XL är bredare än L. Variocage Compact är delvis tillverkad
i aluminium vilket gör den lättare än andra burar av samma storlek. Tack vare
att dörren är upphöjd öppnas den ovanför bagageutrymmets tröskel.
För den trafikmedvetne hundägaren som värdesätter säker transport är
Variocage det rätta valet. Krocktestad hos SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut i Borås, med deras testmetod SPCT Safe Pet Crate Test.
Vid kollision komprimeras Variocage så att kraften från kollisionen
neutraliseras vilket gör att såväl djur som människor i bilen skyddas från
skador. Materialet i Variocage är splitterfritt. Variocage är utrustad med
nödutgång på baksidan. Gasdämpare hjälper till att hålla dörren öppen. Denna
modell är 650 mm hög, 630 mm innerhöjd, vilket innebär att den i allmänhet
passar till hundar upp till 58 cm mankhöjd. Buren är justerbar i djupled.
Compact dörr är placerad 23 cm ovan golv för att passa i bil som har hög
tröskel in i bagaget. Buren är justerbar i djupled. Variocage metalltäckta dörr
får undan djurets tassar när man stänger bagagelucka och dess runda former
är snälla mot hund, människa och bilens interiör. Metall i tunnplåt och
aluminium är snäll mot hundens hud och ger, avseende metall, en
lättviktskonstruktion och optimal djurtransport i trafik.
- Slitageutsatta delar såsom dörr och golv är rostskyddsbehandlade.
- Dörren är utrustad med säkerhetsspärr och gasdämpare.
- Förvaringsfickor finns i handtagen.
- Dörren/ luckan har inbyggt lås med nyckel samt plats för hänglås.
- Produktion och design sker i Sverige.
- Buren skickas omonterad.
Yttermått (mm)
Djup 600-820
Bredd 555
Höjd 650
Vikt 12 kg
Kategori
Modellanpassad
Färg
Material
Lasttröskel
Burtyp
Storlek

Hundbur
Nej, universalmodell
Grå/ Gul
Stål/ Aluminium
Ja
Enkelbur
SCL
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