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D100 x Š100 x V100 cena 9990,- Kč
D120 x Š100 x V100 cena 12990,- Kč  
D150 x Š100 x V100 cena 14990,- Kč 
D200 x Š100 x V100 cena 16 990,- Kč

(uvedené rozměry jsou v cm)

Klece řady standard sou dodávány jako pevný svařenec. Výplň stěny tvoří svařovaná síť pruměr
drátu 4mm, oka 50x50 která je pevně zavařena do celé konstruce. Ve vyjímečných připadech lze i
řadu standard udělat v demontovatelné verzi. Dveře jsou na přání umístěny na delší/kratší stranu s
otevíráním doprava/doleva.  Horní  a  spodní  stěnu tvoří  desky dle  aktuálního  výběru,  které  jsou
olepeny ABS hranami. V ceníku jsou uvedeny nejoblíbenější rozměry, vyrobit je možné cokoli. Je
možné vyrobit i venkovní kotce, kované mříže a oplocení. Uvedené ceny jsou konečné a zahrnují
povrchovou úpravu komaxitovým (vypalovaným) lakem i desky z přiloženého vzorníku kde je
možno zvolit dekor. V případě zájmu nebo potřeby jsme schopni zajistit také *zinkování.
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Ukázka realizací výrobní řady exclusive:

Pro urychlení objednávky specifikujte hlavně:

• uveďte výrobní řadu (standard)

• rozměr klece (viz. ceník výše)

• barvu mříží (příloha psiklece_cz_vzornik_ral_cs)

• motiv horní a spodní desky (příloha psiklece_cz_vzornik_ldtd_lamin_cs)

• umístění dveří  (na delší/kratší stranu, umístěny vpravo/vlevo, s otevíráním doprava/doleva)

• doplňkové příslušenství 

(příloha psiklece_cz_nabidka_doplnkoveho_prislusenstvi_klece_cs)



*Žárové zinkování
Získáte  tak  dlouhodobou  protikorozní  ochranu,  která  nevyžaduje  žádné  dodatečné  úpravy.
Zinkování probíhá dle normy ČSN EN ISO 1461. 

Žárovým zinkováním se rozumí namáčení ocelových dílů do tekutého zinku o teplotě 450°C. Mezi
železem a zinkem dojde k reakci a na materiálu se vytvoří ochranný povlak.

Ceny zinkování se domlouvají smluvně. 

Zinkování může zůstat jako finalní povrchová úprava, mříže sou po pozinkování stříbrné,
případně na zinek může být aplikován opět vypalovaný lak.

Pokud již předem počítáte s tím, že Váš pejsek se bude snažit barvu okusovat doporučujeme klec
nechat  zinkovat.  Výroba  se  prodlouží  o  14dní,  zinkování  provádí  smluvní  firma.  V  případě
okusování  barvy  v  kombinací  močením  do  klece  by  mohla  započít  koroze.  Dále  je  možno
přiobjednat  spodní  desku  z  voděodolné  protiskluzové  překližky,  která  se  používá  např.  do
přívěsných vozíků a dobře snáší vlhkost.  Každý kov bez povrchové (poškozené) povrchové úpravy
v kombinaci s vlhkostí koroduje.
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