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Luxus Glass Special Kutyaházak tulajdonságai 

 

A kutyaház oldalpaneljei speciális szigetelésű biztonsági üvegből készülnek. Az 

üveg teljes vastagsága 72 mm és a következőképen épül fel: 6 mm külső biztonsági 

üveg - 16 mm gázzal töltött légrés - 6 mm biztonsági üveg - 16 mm gázzal töltött 

régrés - 6 mm biztonsági üveg - 16 mm gázzal töltött régrés - 6 mm belső 

biztonsági üveg. A 21. század egyik legjobb szigetelésű LOW-E 4 rétegű 

üvegezésével készülnek termékeink. Szigetelése 0,6K! Az üveg vastagsága és anyag 

kiképzése miatt óriási erőhatásra tud csak megrepedni, a kitörése szinte kizárt. 

Ezek mellett a kutyák kedvence mivel védett, minden pontot belátó, meleg házuk 

lesz. A siker garantált! 

A ház külső szerkezete fenyő hajópadló, Sadolin-nal kezelt 4 rétegben. A hajópadló 

függőleges beépítése biztosítja a csapadék tökéletes elvezetését.  

A ház alja impregnált, amely véd a felfázástól, illetve keményfa talpakon áll.  

A belső felület minőségi rétegelt falemez, szintén Sadolin-nal kezelt, amely 

szagtalan és az egészségre teljesen ártalmatlan. 

A falemez előnye, hogy ellenáll a fizikai behatásoknak (Pl.: rágás, kaparás), illetve 

könnyen tisztán tartható. 

Télen a Dán - Német gyártmányú fűtés (DEVI – Prémium minőségű fűtés) 

gondoskodik a melegről, ami nem az aljzatba van beépítve (egészségügyi okokból) 

hanem az oszlopokba. Ez egy speciális csak a Kutyaház.eu-nál kapható oszlopfűtés, 

ami mind a négy oszlopban megtalálható! 

Digitális Processzoros Termosztát (Kutyaház.eu DPT), mely külső és belső 

hőmérséklet alapján számítja ki az általunk megadott belső hőmérsékletet. 

Kiszámítja, hogy mennyi idő alatt fűti fel a kutyaházat és fokozatosan csökkenti a 

fűtőszál hőmérsékletét! 

(A szabályzóról bővebben a Kutyaház.eu weboldalán a letölthető 

dokumentumoknál olvashat.) 

A két faréteg között 10 cm hőszigetelő található nemcsak a ház aljában, hanem az 

oldalában is. A tetejében 15 cm hőszigetelő van, mivel a meleg felfelé száll, így 
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jobb hőszigetelést érünk el a házban! Fontos, hogy házainkban nem hungarocell 

vagy nikecell hőszigetelés található, hanem egy speciális szivacsos hőszigetelő, 

melynek 10x nagyobb a hőszigetelő értéke, mint az itt említetteknél. Falvastagság 

12-17 cm. 

Nyáron a szigetelés a hűtőláda elvén működik. 

Házaink felnyitható és levehető tetővel készülnek, amely a könnyű tisztán tartás 

miatt lényeges. A tető tripla nútosan tökéletesen illeszkedik a ház oldalaira. A 

tetőszerkezet kanadai zsindelyborítással fedett. 

3 év gyártói garanciát vállalunk rá. 

 

Felár nélkül jár a termékhez: 

- Tető típusának és színének kiválasztása 

- Ajtó elhelyezkedésének és típusának kiválasztása 

- Kutyaház színének kiválasztása 

- Termosztát helyének kiválasztása 

- 25 m 3x1,5 mm2-es dupla szigetelésű kábel 

- Fűtés 

- Termo függöny 

- Üvegfalak 

Felárral kérhető kiegészítők:  

- Előtető 

- Terasz 

- Előtetőhöz oszlopok 

- Szélvédő fal 

- Gumiszőnyeg 

- Speciális kutyamatrac 

- Névtábla 

- Teraszba épített kutyatál 

- Tetőtámasz 

- Hidraulikusan nyitható tető 

- Fűthető kutyatál (fém vagy műanyag) 


