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Lyx hundkoja

Poda har designat och ut-
vecklat denna kvalitetskoja 
som verkligen kan användas 
under hela året. Materia-
len är noggrant utvalda med 
tanke på både hållbarhet 
och hundens välbefinnande. 
Hunden kan stå upprest inne 
i kojan som också är utrustat 
med invändigt vindfång. 

Som den enda på markna-
den har dessa kojor hela 50 
mm isolering på alla ytor och 

taket är avtakbart utan verk-
tyg, så att man kan rengöra 
invändig. 

Kojan är invändig monterad 
med plywood, dörröppning 
och hörn är förstärkta med 
zink och taket är beklädd 
med kraftigt takpapp.  
 
Levereras omonterad för en-
kel transport och hantering. 
Kojan monteras enkelt på få 
minuter. Skruvar och instruk-

tioner medföljer.

Se även Podas hundgårdar.

Dörr i klar
polyethylen
fås som 
tillbehör.

Sveriges absolut bästa hundkoja. Helårsisolerad! 
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Tekniska specifikationer

Varunummer
Lyx hundkojor
Vnr. 63402:  Lyx hundkoja M
Vnr. 63403:  Lyx hundkoja L
Vnr. 63404:  Lyx hundkoja XL

Extra tillbehör: Dörr i 3mm klar plast, frostsäker polyethylen
63412:   Dörr M
63413:   Dörr L
63414:   Dörr XL

Sidor
Kojan är behandlad utvändigt med träskyddsmedel. Al 
invändig beklädnad och vindfång är monterad med obe-
handlad plywood.

Isolering
50mm isolering på alla ytor, inkl. taket.

Tak
Taket är belagt med kraftiga takpapp-shingel.
Avtagbart utan verktyg.

Hörn och dörröppning
Dörröppning och hörn är förstärkta med zinkprofiler.

Fötter
6 styck.

Utvändiga mått, exkl tak och fötter (LxDxH):
M: 108 x 55 x 64 cm
L: 153 x 76 x 90 cm
XL: 185 x 96 x 98 cm

Invändiga mått, innanför vindskyddet (LxDxH):
M: 56 x 41 x 53 cm
L: 91 x 62 x 72 cm
XL: 113 x 82 x 78 cm

Takets mått (LxD):
M:  130 x 77 cm
L:   174 x 97 cm
XL: 206 x 117 cm

Dörröppningens mått (BxH):
M:  25 x 34 cm
L:   31 x 54 cm
XL: 45 x 60 cm


