Psí pisoár
technický list

betonový Psí pisoár
typ solitér

betonový Psí pisoár
typ komplet

Solitér se skládá z těla pisoáru a vnitřní nádržky na
moč, která je již s tělem pisoáru zkompletována.
Otvor ve vrchní části psího pisoáru je uzavřen plastovým víčkem.

Komplet se skládá z těla pisoáru a vnitřní nádržky na
moč, která je již s tělem pisoáru zkompletována. Součástí je plastový koš, pozinkovaná tyčka a pozinkovaný dávkovač na papírové a PE pytlíky. Pozinkovaná
tyčka je uzavřena plastovým víčkem.

technické rozměry:
PSÍ PISOÁR:
• výška: 598 mm
• průměr: 390 mm
• váha těla: 81 kg
• váha nádržky: 5 kg
• tloušťka stěny: 7 cm
PLASTOVÝ KOŠ:
• objem: 50 litrů
• váha: 4,3 kg
• barva: oranžová
Schránka na sáčky:
• materiál: pozinkovaný plech
• množství: 50 papírových sáčků nebo 100 ks PE sáčků
(sáčky nejsou součástí dodávky)

Výrobce a dodavatel: DOG production s.  r.  o.
Záhřebská 43, 616 00 Brno, CZ
 E-shop na: www.psizachody.cz

info: +420 774 056 415
prodej: +420 775 372 680
Distribuce: www.dogproduction.eu

Psí pisoár
technický list

Kam můžeme Betonový psí pisoár doporučit?
V provedení Solitér je možné umístit Betonový psí pisoár kdekoliv. Je vhodný pro města i obce. Snadno se umístí
do trávy na okraje parků, do dlažby, na začátky chodníků, do připravených ploch, které jsou vysypány kamínky atd.
Díky své váze 82 kg nepodléhá snadno vandalismu a není jednoduché jej přemístit. Je tedy ideální na jakékoliv veřejné plochy.
V provedení Komplet je ideálním prvkem pro psí výběhy, cvičiště, parky, soukromé pozemky: např. parky hotelů,
kempů, okrasných zahrad apod. Samozřejmě je vhodný do měst, kde spojení pisoáru s odpadkovým košem nabízí
možnost vyvenčit psa i tam, kde to doteď nebylo možné (hrady, zámky, historická centra, centra měst s chybějící
zelenou plochou).

Pokládka Betonového psího pisoáru
1. Varianta – uložení do volného terénu.
Jako podkladní vrstvu na zpevněnou pláň doporučujeme použít drcené kamenivo
frakce 4–8 mm s minimální výškou 100 mm. Na připravený urovnaný podklad se
umístí Psí pisoár a následně se do vrchního otvoru vsune trubka tak, aby byla kolmá
k vodorovné ose. Na trubku se nainstaluje koš na odpadky pomocí třmenů. Schránka
na sáčky se umsítí pomocí třmenů zády ke koši na odpadky. Do schránek se vloží papírové či PE sáčky.

2. Varianta – uložení do zadlážděné plochy.
Jako podkladní vrstvu použijeme drcené kamenivo frakce 4–8 mm, které je součástí
kladecí vrstvy. Optimální uložení pisoáru je tehdy, kdy betonový prvek je zapuštěn
40 mm pod úroveň okolního terénu. Při zadláždění okolního prostoru doporučujeme
mezi betonovým prvkem psího pisoáru a dlažbou vytvořit distanci 10 mm. V případě
zabudování Psího pisoáru do zadlážděné plochy tloušťky dlažby větší než 40 mm, je
nutné podkladní vrstvu v místě Psího pisoáru dosypat tak, aby spodní hrana betonového bloku pisoáru byla o 40 mm níže než nášlapná plocha dlažby. Instalace koše na
odpadky a schránky na pytlík viz. bod 1.

3. Varianta – uložení na zadlážděnou plochu.
Na zadlážděnou urovnanou plochu se volně usadí Betonový psí pisoár. Je možné Psí
pisoár zajistit betonovým lepidlem. Instalace koše na odpadky a schránky na pytlík
viz. bod 1.
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