
Produktfakta:

Med en hundgård ökar du såväl din egen som din 
hunds frihet. Rastgården finns i flera olika storlekar, 
och ett kraftigt nät i hög kvalitet garanterar säker-
heten.

Vi säljer våra hundgårdar i sektioner så att du lätt ska kunna 
få precis den storlek som din hund behöver. Vår minsta hund-
gård mäter 9 kvm och vår största hela 70 kvm, men det finns 
alla möjligheter att själv utförma din hundgård efter de behov 
du har. Du kan t ex välja att sätta in en skiljevägg och ha två  
separata dörrar, om du har flera hundar som behöver skiljas 
åt.

Utförande 
Sektionerna är 180 cm höga och 120 cm breda med 20x20 
mm ramprofiler, och alla hundgårdar levereras med en dörr-
sektion med ögla för hänglås. Du kan få sektionerna i två olika 
utföranden: Light med 50x100 mm maskor i 3 mm trådtjock-
lek, eller Strong med 50x50 mm maskor i 4 mm trådtjocklek. 

Hundgård

>> Höjd: 1800 mm  
>> Bredd/sektion: 1200 mm
>> Ramprofil: 
      20x20 mm
>> Tråddimension modell Light: 
      3,0 mm 
>> Tråddimension modell Strong:  
      4,0 mm
>> Maskstorlek modell Light: 
      50x100 mm
>> Maskstorlek modell Strong:  
      50x50 mm
>> Rostskydd: 
      Varmgalvanisering
>> Lås:
     Låsögla för hänglås

Vi har alla modeller på lager. Beställ 
direkt i vår webbutik för snabbast 
leverans! 

Vi lämnar 2 års garanti på alla  
hundgårdar.

Sverigehundgården är framtagen av  
Skandinaviska Områdesskydd med fokus på 
ekonomi och säkerhet

Lätt att montera själv! Monterings- 
anvisning medföljer alla modeller.

>> Fido: 9 kvm
>> Molly: 13 kvm
>> Buddy: 17 kvm
>> Snobben: 23 kvm
>> Lady: 29 kvm

>> Elvis: 36 kvm
>> Buster: 43 kvm
>> Karo: 52 kvm
>> Bella: 60 kvm
>> Max: 70 kvm

Modeller:

...eller kombinera själv som du vill ha den!



Skandinaviska
områdesskydd

Kvalitet
Våra hundgårdar håller mycket hög kvalitet och är underhålls-
fria. Sektionerna är varmgalvaniserade för att tåla det nordiska 
klimatet och stå emot rostangrepp, och punktsvetsade för att 
garantera hållbarneten. Hundgårdarnas storlek uppfyller djur-
skyddsmyndighetens föreskrifter – se rekommendationer för 
storlek här intill. 

Montage
Alla hundgårdar levereras i sektioner som du enkelt sam-
manfogar själv. Alla nödvändiga monteringsdetaljer ingår 
förstås i paketet och inga specialverktyg behövs. 

Hundgård forts.

info@skandinaviska.nu
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se  

Kontor / Söderort
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrort
Faktorigatan 3
761 30 Norrtälje

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
Fax: 08-458 11 66

Storleksrekommendation:

Antal      Vikt/hund   Minsta yta: 
hundar

1-3      0-10 kg   16 kvm 

1-2       11-20 kg   16 kvm 

3      11-20 kg   20 kvm 

1       21-30 kg   16 kvm 

2      21-30 kg   20 kvm 

3      21-30 kg   25 kvm 

1      31-40 kg   20 kvm 

2      31-40 kg   25 kvm 

3      31-40 kg   30 kvm 

1      40+ kg   20 kvm 

2      40+ kg   30 kvm 

3      40+ kg   35 kvm 

Uppgifter från: Jordbruksverkets VFS 
1999:111, Sak:nr. L102



Hundgård, sektioner Light

>> Ramprofil: 
      20x20 mm
>> Tråddimension modell Light: 
      3,0 mm 
>> Maskstorlek modell Light: 
      50x100 mm
>>  Alla detaljer för montage  
      medföljer!

Hundgård, sektioner Strong

>> Ramprofil: 
      20x20 mm
>> Tråddimension modell Strong:  
      4,0 mm
>> Maskstorlek modell Strong:  
      50x50 mm
>>  Alla detaljer för montage  
      medföljer!
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9 kvm
Med denna sammansättning

13 kvm
Med denna sammansättning

17 kvm
Med denna sammansättning

23 kvm
Med denna sammansättning

29 kvm
Med denna sammansättning

36 kvm
Med denna sammansättning

43 kvm
Med denna sammansättning

52 kvm
Med denna sammansättning

60 kvm
Med denna sammansättning

Skandinaviska
områdesskydd

Hundgårdar, färdiga paket
www.stangselbutiken.se

70 kvm
Med denna sammansättning

26 kvm
Med denna sammansättning

26 kvm
Med denna sammansättning

9 kvm
Med denna sammansättning

13 kvm
Med denna sammansättning

17 kvm
Med denna sammansättning

23 kvm
Med denna sammansättning

29 kvm
Med denna sammansättning

36 kvm
Med denna sammansättning

43 kvm
Med denna sammansättning

52 kvm
Med denna sammansättning

60 kvm
Med denna sammansättning
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70 kvm
Med denna sammansättning

26 kvm
Med denna sammansättning

26 kvm
Med denna sammansättning

Översikt, hundgårdar

Fido

Molly

Buddy

Snobben

Max

Bella

Karo

Buster

Elvis

Lady
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Designa din egen  
hundgård:

- Egen form/andra mått
- Två eller flera ingångar
- Skiljeväggar


