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VOLJERAI pagal individualius išmatavimus

Mes Jums siūlome:

• Voljerą pagamintą norimo dydžio, pagal Jūsų pageidavimą; 
• Karšto cinkavimo būdu padengtus ilgaamžiškus voljerų rėmus; 
• Patogiai ir saugiai tvirtinamą šėryklą, kad būtų užtikrintas saugus šėrimas, net palikus šunį 

svetimų priežiūrai; 
• Medinis pagrindas ir sienos impregnuoti antiseptiku; Medinės sienos apsaugo Jūsų augintinį nuo 

perpūtimo, suteikia užuovėją žvarbiu oru ir pavėsį karštą saulėtą dieną.; 
• Nuo žemės pakeltos voljero grindys, padarančios oro tarpą, kad mediena nepūtų, nepersiduotų 

Jūsų augintiniui nuo žemės šaltis ir būtų galima išvalyti po pačiu voljeru; 
• Tarpas tarp grindų ir voljero sienelių padedantis palaikyti tvarką ir švarą voljere; 
• Sienų lentos sumaunamos į "U" profilį, taip išvegiama, kad šuo negraužtų lentų galų, nebandytų jų 

išdraskyti, taip tampa patogu surinkinėti ir esant reikalui pakeisti lentas; 
• Stogas reguliuojamu aukščiu ir nuolydžiu; 
• Šėrykla besisukiojanti aplink 180O ir reguliuojamu aukščiu pagal šuns ūgį; 
• Durys atsidarančios į vidų, kad šuo jų nešverstų; 
• Durys ir šėrykla su sklende ir galimybe pakabinti spyna. 
• Nemonolitinė universali konstrukcija, esant reikalui galėsite nesunkiai pernešti voljerą į kitą 

sklypo vieta, pakeisti stogo nuolydi, sukeisti pusėmis sieneles. 
• Surinkimas, įrengimas, pristatymas. 

Techniniai parametrai:

• Metalinė konstrukcija cinkuota karštu būdu.
• Mediena impregnuota antiseptiku.
• Standartinis rekomenduojamas voljero sienelių aukštis – 1600 [mm];
• Stogas reguliuojamas iki 2000 mm aukščio;
• Nuo žemės voljeras pakeltas ~100 mm;
• Voljero durys su sklende;
• Maitinimo anga su fiksatoriumi, sukiojasi 180O.

Galimi variantai:
Voljerą pagaminsime pagal Jūsų brėžinius ir išmatavimus, tokios formos kokios pageidausite.
Dažniausiai pasitaikantys pageidavimai:

• Voljeras su malkine; 
• Dvigubas voljeras keliems šunims; 
• Voljeras su galimybe atskirti šunis (aktualu rujos metu, auginan kelis šunis); 
• Voljeras į esamą angą, nišą, kampą; 
• Siauras ir ilgas voljeras; 
• ir t.t. ir pan. 
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VOLJERAS

1. Metalinė konstrukcija cinkuota karštu būdu.
2. Mediena impregnuota antiseptiku.
3. Nuo žemės voljeras pakeltas ~100 mm;
4. Tarpas tarp grindų ir voljero sienelių ~25 mm;
5. Sienų lentos sumaunamos į "U" profilį;
6. Voljero durys ir šėrykla su sklende ir galimybe pakabinti spyną;
7. Maitinimo anga su fiksatoriumi, sukiojasi 180o, reguliuojamas šėryklos aukštis.
8. Voljeras surenkamas varžtų pagalba, be specialios įrangos ir virinimo;
9. Standartinis voljero sienelių aukštis – 1600 mm;
10. Stogas reguliuojamas iki 2000 mm aukščio;
11. Voljero durys atsidaro tik į vidų.

Atsisk. sąsk. LT59 7010 3000 0146 7946, AB „Ūkio bankas“
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 148 167 063, PVM kodas LT481670610 www.voljeras.eu

mailto:Vilnius@ometa.lt
http://www.voljeras.eu/
mailto:info@ometa.lt
http://www.ometa.lt/

	VOLJERAI pagal individualius išmatavimus
	Mes Jums siūlome:
	Techniniai parametrai:
	Galimi variantai:

	VOLJERAS

