KENNELKY

FERPLAST 10, 20, 30, 40:
Všechny výrobky značky Ferplast jsou vyrobeny v souladu se stávajícími bezpečnostními normami
zemí EU. Plastové části výrobků Ferplast neobsahují žádná chemická rozpouštědla ani fosfáty. Do
ovzduší tak neuvolňují žádné škodlivé toxické látky a jsou zcela bezpečné pro zdraví zvířátek i jejich
majitelů a v žádném případě neohrožují zdraví dětí. Proto se v klecích Ferplast mohou naši mazlíčci
dožít až o 30% vyššího věku ! Trojnásobná výstupní kontrola a dlouhá životnost výrobků řadí
společnost Ferplast mezi přední výrobce chovatelských potřeb.

Ferplast přepravka Atlas 10: 47x29x32 cm
Přepravka Ferplast Atlas 10 s výbavou (polštář a miska) je certifikovaná přepravka vhodná pro kočky
a malé psy. Má nový zavírací systém, maximální vnitřní ventilaci a praktické držadlo. Je vyrobena z
netoxického plastu.

Ferplast přepravka Atlas 20: 58x37x32 cm
Přepravka Ferplast Atlas 20 je certifikovaná přepravka vhodná pro kočky a malé psy. Má
nový zavírací systém, maximální vnitřní ventilaci a praktické držadlo. Je vyrobena z
netoxického plastu

Ferplast přepravka Atlas 30: 60x40x38 cm
Přepravka Ferplast Atlas 30 je certifikovaná přepravka vhodná pro kočky a malé psy. Má
nový zavírací systém, maximální vnitřní ventilaci a praktické držadlo. Je vyrobena z
netoxického plastu.

Ferplast přepravka Atlas 40 Professional: 68x49x45,5 cm
Přepravka Ferplast Atlas 40 je certifikovaná přepravka vhodná pro středně velké psy. Má nový
zavírací systém, maximální vnitřní ventilaci, připevnitelná kolečka a rukojeť pro snadné tažení. Je
vyrobena z netoxického plastu.

Petmate Vari Kennel Ultra 6 (Large): 90x60x68 cm
Petmate Vari Kennel Ultra ® poskytuje vašemu domácímu mazlíčkovi bezpečnou přepravu. Odolní
plastový obal je dodáván s těch nejodolnejších materiálú, ale snadnou montáží. Každá přepravka
nabízí snadno-otevířateloné kovové dveře i pojistkama, a s velkými postrannými rozparky na podporu
zdravého proudění vzduchu.

Petmate Pet Shuttle 7 (XL): 102x69x76 cm
Petmate Pet Shuttle ® je klasický způsob, jak bezpečně cestovat se svým miláčkem. Skvělé
pro leteckou nebo automobilovou přepravu, Pet Shuttle nabízí ekologicky šetrné, s vysoce
odolního plastu, odolní drátěné dveře s bezpečnostním odpruženými západkami a boční
větrací otvory na podporu zdravé proudění vzduchu.

Petmate Furrari 5 (Large): 81x56x58 cm
Petmate je Furrarri ® Kennel je ideální pro obě módu a funkci. Vysoce odolné, tlusté stěny
obsahují mnoho větraných otvoru a podporujou zdravou cirkulaci vzduchu pro vašeho
domácího mazlíčka. Každá přepravka má bezpečnostní prvky dveří pruhy nahoře a dole pro
zvýšení bezpečnosti. Dveře se otevírají z obou stran pro větší pohodlí při polohování na
perfektním místě u vás doma nebo v autě. Furrarri přepravka je šetrná k životnímu prostředí a
splňuje většinu požadavků leteckých společnosti.

Petmate Pet Keeper 7 (Large): 102x69x76 cm

Slovak Kennel 7 PLUS: 117x65x78 cm
Speciálně upravena velikost této přepravky poskytuje přepravovanému zvířeti dostatek
prostoru během přepravy. Přepravka je zhotovena z robustní, odolné a teplotně stálé umělé
hmoty (plastu) a podléhá predpisům IATA. Třístranná uzavřená konstrukce chrání zvíře před
venkovním hlukem, ale zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu počas přepravy. Vrchní část
přepravky je odnímatelná, což umožňuje široké upotřebení této přepravky.

Slovak Kennel 8: 115x64x80 cm
Extrémne lehká, speciálně upravena velikost této přepravky poskytuje přepravovanému
zvířeti dostatek prostoru během přepravy. Přepravka je zhotovena z lehkého laminátu
a podléhá predpisům IATA. Třístranná uzavřená konstrukce chrání zvíře před venkovním
hlukem, ale zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu počas přepravy. Vrchní část přepravky je
odnímatelná, což umožňuje široké upotřebení této přepravky.

Slovak Kennel 8 PLUS: 114x69x83 cm
Speciálně upravena velikost této přepravky poskytuje přepravovanému zvířeti dostatek
prostoru během přepravy. Přepravka je zhotovena z robustní, odolné a teplotně stálé umělé
hmoty (plastu) a podléhá predpisům IATA. Třístranná uzavřená konstrukce chrání zvíře před
venkovním hlukem, ale zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu počas přepravy. Vrchní část
přepravky je odnímatelná, což umožňuje široké upotřebení této přepravky.

