Psí výběhy
Městský mobiliář

Psí pisoár

Každý rok se otevírají na zastupitelstvech debaty na téma
psích záchodů, psích výběhů a vůbec soužití pejskařů a nepejskařů. Je velmi těžké najít místo, které je pro vybudování psích záchodů či výběhů vhodné. Nabízíme Vám pomoc
v oblasti výstavby psích celků (psích záchodů, psích cvičišť i psích
výběhů) a udržování standardu psí hygieny. Snažíme se naučit
nejen psy, ale i jejich pány čistotě.

AGILITY PŘEKÁŽKY PRO PSÍ VÝBĚHY
Agility je výchovná i zábavná činnost psovoda se psem (oba
tvoří jeden tým). Podle nároků na výkon lze agility provozovat
jako rekreační hru i jako vrcholový sport. Je určena pro psy všech
plemen a psovody všech věkových kategorií. Pes bez vodítka
a obojku překonává na povel psovoda různé překážky se zvláštním důrazem na úzký a přátelský kontakt se psovodem a radost
z pohybu. Ze strany psovoda agility vyžaduje rychlé reakce, promyšlené vedení psa i sportovní výkon při běhu se psem. Psu
a psovodu by agility měla přinášet radost a prohlubovat jejich
partnerský vztah. K tomuto sportu jsou potřeba následující
překážky. Jedná se o překážky skokové, překážky probíhací
a překážky s kontaktními zónami. Všechny tyto překážky jsou
pro psa bezpečné a zdravotně nezávadné…

PSÍ PISOÁR IDEÁLNÍ PRVEK PRO PSÍ VÝBĚHY
Firma DOG production přichází s revoluční novinkou – Psím pisoárem, který je vhodným řešením
v oblasti nekontrolovaného močení psů. Jedná se o produkt, který je specificky zaměřený přímo na
skupinu pejsků – samců. Psí pisoár přesně vymezuje pejskovi místo k vykonání jeho potřeby a přitom
esteticky nenarušuje okolí, neobtěžuje nepříjemným zápachem a hlavně pak nedochází ke škodám na
ostatním majetku (jako jsou lavičky, překážky, stromy apod.).

PROČ SE SPOLEHNOUT PRÁVĚ NA NÁS?
jsme majiteli užitného vzoru a v našem portfóliu nabízíme všechny typy psích pisoárů,
staráme se dlouhodobě o zlepšení soužití mezi psy a lidmi,
u všech prvků nabízíme jednoduchý, elegantní – nadčasový design,
všechny použité materiály se vyznačuje dlouhou životností,
po instalaci se již nevyžaduje další údržba…
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VYBAVENÍ PRO PSÍ VÝBĚHY PŘEKÁŽKY
SKOKOVÁ PŘEKÁŽKA JEDNODUCHÁ

STŮL

Překážky mohou mít plochu úplně nebo částečně vyplněnou, proutěnkou nebo více laťkami. Všechny překážky musí mít nahoře shazovací
laťku, která spadne, když se jí pes dotkne, avšak pro městský mobiliář
je pevně spojená s postranicí.

Čtvercová plocha. Strany stolu jsou označeny A, B, C, D. Stůl musí být stabilní,
zajištěn proti překlopení a musí mít neklouzavý povrch. U her může být stůl
použit jako start/cíl, ale v tomto případě se nepočítá jako překážka.

Skoková překážka jednoduchá výška 350 x 280 x 1 800 mm
Skoková překážka jednoduchá výška 550 x 280 x 1 800 mm
Skoková překážka dvojitá výška 550 x 280 x 1 800 mm

Stůl vysoký 550 mm x 1 200 x 1200 mm
Stůl vysoký 750 mm x 1 200 x 1 200 mm

KRUH SKOK
Jako materiál pro výrobu kruhu se doporučuje motocyklová pneumatika
nebo pogumovaná textilie. Spodní vnitřní část kruhu musí být z bezpečnostních důvodů vyplněna. Zavěšení kruhu musí být pružné, pevné
zavěšení není povoleno. Překážka musí být natolik stabilní, aby ji pes
nemohl lehce povalit. Na parkuru musí být proskokový kruh zařazen
tak, aby náběh na něj byl v přímém směru.

ZEĎ / VIADUKT
Viadukt – má ve spodní části jeden nebo dva otvory-tunely. Na vrcholu zdi jsou
lehce shoditelné segmenty půlkruhového tvaru, které nejsou pro psa při skoku
nebezpečné.

Proskoková překážka – kruh, výška celková 1 700 x 280 x 1 800 mm

ŠIKMÁ STĚNA A
Na rampách jsou v pravidelných vzdálenostech připevněné lišty usnadňující výstup a zabraňující sklouznutí. Vrchol šikmé stěny nesmí být pro
psa nebezpečný. Šikmá stěna musí být stabilní.
Překážka stanová, výška asi 1 600 x 1 200 x asi 3 100 mm

SLALOM
Tyče jsou pevně umístěné v rovné neměnné řadě. Musí být zachován stejný
rozestup mezi tyčemi po celé délce slalomu. Slalom musí být pevně fixován, aby
se v průběhu závodu neměnila jeho pozice.

KLADINA
Náběhové a sestupné rampy mohou být opatřeny malými lištami
připevněnými v pravidelných odstupech. Lišty usnadňují nástup na
překážku a zabraňují případnému sklouznutí. Na náběhové a sestupové
části ramp musí být vyznačena kontaktní zóna. V odstupu od kontaktní
zóny nesmí být žádná lišta.
Kladina, výška asi 1 300 x šířka 400 x délka 10 800 mm

HOUPAČKA
Houpačka musí být stabilní a neklouzavá, avšak nesmí na ní být
žádné pomocné lišty. Musí být vyvážená tak, aby se nástupní část
prkna (rampy) po zhoupnutí samovolně sklápěla zpět. Houpačka se
musí dotknout země v intervalu od 2 do 3 s po zatížení jedním kilogramem v polovině délky mezi středem a koncem houpačky.
Kladina, výška asi 1 300 x šířka 400 x délka 10 800 mm

DOPLŇKY:
Nabízíme 6-ti úhelníkovou ochranu pro stromy, které jsou ve výběhu umístěné.

POUŽITÉ MATERIÁLY:
• kotvící trny jsou zinkované,
• smrkové či modřínové dřevo je upravené proti povětrnostním vlivům
(impregnace + 2× lazura Adler)

Městský mobiliář
Psí výběhy • Psí pisoár

BETONOVÝ PSÍ PISOÁR

VYBAVENÍ PRO PSÍ VÝBĚHY

Jednoduchý revoluční systém… Psí pisoár využívá přirozeného chování psů, pro které je denní
nutností označit svůj revír močí. Psí pisoár je složený z těla a vnitřní záchytné nádržky na psí moč. Při
občurání psem vznikne pachová stopa, která je neodolatelným lákadlem pro dalšího psa k přečurání.
Betonový psí pisoár je jedinečnou novinkou v oblasti městského mobiliáře. Vymezuje pejskům místo,
určené pro jejich potřebu – čurání a přitom esteticky nenarušuje okolí. Psí pisoár může být samostatně a nebo v kombinaci s odpadkovým košem a schránkou na sáčky pro psí exkrementy. Je vhodný
všude tam, kde potřebujeme pejskům vymezit prostor k venčení. Díky dvěma povrchům – futuristiskému
Natur a historickému Dunaj se hodí do každé zástavby, na ulice, do parků, historických center měst
i obcí… Společně s odpadkovým košem a schránkou na sáčky slouží jako jednoduchý psí záchod, který
nalezne uplatnění kdekoliv. Je ideálním prvkem pro psí výběhy, cvičiště apod.

Betonový psí pisoár je dutá nádoba (2) s otvory (3). Otvory umožňují prostup moči dovnitř. Moč je zachytávána
v záchytné nádržce (4). Přebytečná moč je odvedena z těla
pisoáru přepadem či odpadem (5). Tím je zajištěné, aby
i za deště zůstala pachová stopa uvnitř a nedošlo k jejímu
úplnému vymytí. Psí pisoár je nahoře ukončen víčkem (1).

NEREZOVÝ PSÍ PISOÁR
Nerezový psí pisoár je poslední novinkou výrobce Psích pisoárů, společnosti DOG production s.r.o.
Umístění je vhodné jak na soukromé plochy, tak do městských a obecních celků – jako prvek městského mobiliáře… Nerezový psí pisoár se umísťuje do země (cca 10–15 cm), kde se zajistí betonovou
směsí. Jistící tyč zajišťuje jeho odolnost proti vytažení a odcizení.
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