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BALOIÇO

SLALOM

RAMPA

Composto por 2 rampas
inclinadas com um 
ângulo de 48º.
Ideal para treino de
equilíbrio e agil idade.

Baloiço de agil idade para
cães, ajuda a desenvolver a
motricidade e equilíbrio do
seu cão. Contribui para o
desenvolvimento físico e
mental do animal, devido ao
seu grau de dificuldade. 

Slalom é uma das provas
mais recorrentes nas
competições caninas. 
Consiste em contornar as
barras em "zig-zag" no
menor tempo possível. 
Para além de conceder
agil idade ao animal, oferece
diversão. 

Parque Canino vedado por Cerca em POLISIN®
11mX11m com duplo portão
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TÚNEL

SALTO DE NÍVEL

Este equipamento de
agil idade é constituído por
três níveis: S, M e L, que
permite um treino gradual.
Consiste em saltar por cima
da barreira horizontal.

O Túnel canino, consiste em
atravessar o túnel o mais
rápido possível. Entrando
numa ponta e saindo por
outra. 
Por norma este
equipamento deve estar
colocado no meio do
percurso de agil idade.

RAMPA | ESCADA

Tal como a rampa este
equipamento é ideal para
treino de equilíbrio de
agil idade, conferindo um
grau de dificuldade maior
devido à inclusão de uma
escada. 
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PAPELEIRA
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DISPENSADOR DE SACOS
PARA DEJETOS CANINOS

Dispensador de sacos
funcional permite um
manuseamento simples,
constituído por uma
tampa frontal protegida
por um fecho triangular. 

Banco para exterior, com
capacidade para 2
pessoas.

Existem 3 modelos de
Papeleiras totalmente
fabricadas em POLISIN,
com tampas diferentes e
com inclusão de Beateira
para servir também aos
fumadores. Parece-nos um
produto essencial para o
depósito dos sacos com
dejetos caninos.

*Abertura para retirar sacos
*

Os produtos apresentados podem ser alterados de acordo
com as características dos locais de implementação e das

necessidades do cliente.
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8 BANCO

PAPELEIRA

DISPENSADOR DE SACOS
PARA DEJETOS CANINOS

RAMPA | ESCADA

TÚNEL

SALTO DE NÍVEL

SLALOM

BALOIÇO

RAMPA


