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KANINHUS MED RASTGÅRD

Magnifikt och praktiskt kaninhus i två våningar med
rastgård för en eller flera kaniner.
En snygg och bekväm 2-rummare i två plan för den
som vill att kaninerna ska ha det fint och bra.
Kaninhuset passar utmärkt för en hona och en hane.
Det fungerar även bra för en hona med ungar.
Kaninhuset är gediget och hantverksmässigt byggd av äkta
svenskt hälsingevirke med extra starkt galvat nät och alla
tillbehör av hög kvalité.
Ett trevligt kaninhus som uppfyller Jordbruksverkets krav.
Ett kaninhus som samtidigt blir ett smycke i trädgården eller på
tomten. Ett kaninhus som kaninerna tycker om att vara i.
Väljer du en lantras som till exempel Gotlandskanin eller
Mellerudskanin stödjer du lantraskaninens avel och bevarande.

Gotlandskanin i genbank.

FAKTA KANINHUS & RASTGÅRD
Mått för dubbelbur 140 x 140 x 120 cm (se bild)
Mått för enkelbur 140 x 100 x 120 cm
Kaninhuset mått är anpassade efter Jordbruksverkets nya regelverk (20190701).
Passar för sällskapskanin som väger upp till 4.5 kg.
RASTGÅRD
Mått för rastgård 2 x 1 meter.
Byggd av hög kvalité av galvat fyrkantsnät och därmed omöjlig att ta sig in i för
rovdjur eller hund.
Rastgården går lätt att koppla loss från kaninhuset.
DETTA INGÅR (dubbelbur med 2 rastgårdar)
Virke till stomme, tak, botten, mellanväggar, 2 våningsplan
och ytterväggar i panel.
Takbeklädnad: Plywood eller takspån (extra tillägg).
4 luckor med starkt fyrkantsnät och haspar
4 luckor av plywood
12 gångjärn
Stomme till 2 rastgårdar inklusive starkt galvat fyrkantsnät
2 Hönstrappor till hönsgårdar
Hantverksmässigt byggt hönshus och två hönsgårdar med känsla för kvalité.
TILLVAL
Underrede med ben för vinterbruk 2.900 kr
Takspån (inkl. material och läggning) 3.000 kr
Målning av kaninhus och rastgård 4.500 kr inkl. slamfärg
Tjärning av takspån (extra tillval) 1.300 kr
Egna önskemål och alternativ från kunder ges mot offert.

VILLKOR
Kaninhus och rastgårdar levereras omålade.
Betalningsvillkor: Faktura vid order och bekräftelse via mejl.
Faktura betalas vid beställning och bekräftelse per mejl.
Exkl. frakt.
Kaninhuset kan även hämtas på Hälsingegårdens snickeri.
LIVDJUR
Vi erbjuder fina kaninungar i genbank av rasen Gotlandskanin.
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