Hundgårdssektioner
Avgränsning

Heras hundgårdssektioner är ett flexibelt panelsystem för
hundägare, kennlar och hundpensionat. De varmförzinkade
sektionerna monteras snabbt och enkelt med medföljande
rostfria beslag.
• Går snabbt att montera.
• Enkel förskjutning av paneler vid ojämnt underlag, tack vare
konstruktion och beslag.
• Dörren kan öppnas åt båda hållen.
• Kan snabbt och enkelt byggas om för att anpassas efter
storlek på hund.
Enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande
av hund och katt, se www.sjv.se eller tabell sida 2.

Experts in perimeter protection

• Kraftiga hundgårdssektioner med
lång livslängd.
• Vägg- och dörrsektioner levereras i
varmförzinkat stål och monteras
snabbt och enkelt med medföljande
rostfria beslag.

Lås för dörrsektion

Dörrsektion

Kopplingsbeslag

Tekniska specifikationer
Heras hundgårdssektioner levereras i varmförzinkat utförande tillsammans med erforderliga beslag i rostfritt.
Artikelnr

Typ

Höjd

Bredd

Maskstorlek

Utförande

HGSD11812

Dörrsektion

1800 mm

1200 mm

50x100 mm

Varmförzinkat

HGSV11812

Väggsektion

1800 mm

1200 mm

50x100 mm

Varmförzinkat

Panelsektion

Dörrsektion

Minimått på rastgårdar till hundar enligt SJV
Antal hundar

< 25

25-35

36-45

46-55

56-65

< 66

1

6 kvm

10 kvm

15 kvm

16 kvm

18 kvm

20kvm

2

8 kvm

14 kvm

18 kvm

20 kvm

24 kvm

28 kvm

För varje ytterligare hund ska
ytan ökas med

4 kvm

6 kvm

8 kvm

10 kvm

12 kvm

14 kvm

Om två hundar av olika storlek hålls i samma rastgård ska
storleken på rastgården räknas som för två hundar av den
större storleken, enl. tabellen.
Exempel: om man har tre hundar med mankhöjd 27 resp. 59
och 41 cm, blir rastgården för den största och minsta, 24 kvm

Höjd 1800 mm x bredd 1200 mm

Höjd 1800 mm x bredd 1200 mm
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och för 3:e hunden adderas 8 kvm vilket totalt blir 32 kvm.

