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Yhdistys on hankkinut jäseniensä hyödynnettäväksi lentoboksin, jolla tuontipen-

tujen kuljettaminen ulkomailta Suomeen onnistuu helposti. Boksi täyttää kan-
sainvälisen ilmailuliiton kriteerit ja siihen mahtuu kaksi pentua. Tutustuthan huo-

lellisesti kasausohjeisiin ja palautat boksin puhtaana mahdollisimman nopeasti 

pennun haun jälkeen yhdistykselle.  
 

Boksin mukana tulevat osat ovat: 
- neljä pyörää 

- kaksi juomakuppia 
- kahdeksan klipsilukkoa 

- neljä ruuvia ja ruuvimeisseli 
- irtopohja 

 
Mitat: lev. 80 x syv. 58,5 x kork. 62 cm  

ja paino 8 kg 
 

Hyvä tietää: Varaa pennulle mukaan pehmeä peti ja esim. 
alustasuoja boksin pohjalle vahinkojen varalta. Boksin voi 

kuljettaa purettuna ilman pentua normaalina matkatavarana, 

jolloin ovet pakataan ylä- ja alaosan väliin. Osat kannattaa 
kiinnittää toisiinsa narulla tai nippusiteellä. Muut lisätarvik-

keet voi laittaa säilytyslokeroihin. Renkaat mahtuvat yhteen 
lokeroon kuvan mukaisessa järjestyksessä. Renkaat ovat aika 

jäykät, joten ne kannattaa kiinnittää boksin ennen pennun 
laittamista sinne. Renkaat tulee irrottaa ennen lento- tai automatkoja. 

 
Lisätiedot: Katto ja pohja on mahdollista kiinnittää lukittavien klipsilukkojen li-

säksi myös ruuveilla (4 kpl) toisiinsa. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
kaksi ovea helpottavat koiran lastausta. Ovissa on erityiset turvalukot lemmikkisi 

matkustusturvallisuuden varmistamiseksi. Katolla on säilytyslokerot esim. boksin 
lisätarvikkeilla tai muille tavaroille. Esiin vedettävä vetoaisa on tarpeellinen, kun 

boksiin on asennettu pyörät. Boksin kolmella sivulla on läpiviennit kiinnitysliinoille 
boksin sitomiseksi tukevasti paikoilleen. Boksin sivujen yläosassa on kätevät kä-

densijat, joihin on helppo tarttua, kun haluat nostaa ja siirrellä boksia. Boksin 

pohjalla on irrotettava välipohja. Pohjan kuvioitu pinta on luistamaton, mikä lisää 
lemmikin matkustusmukavuutta. Välipohjassa on läpiviennit, jotka mahdollistavat 

nesteiden siirtymisen boksin pohjalle, jolloin esimerkiksi vahingon sattuessa koira 
pysyy kuivana ja puhtaana.  

 
Esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=enVFZxQohuw  

 
Vuokrausehdot: Boksin vuokraus maksaa viisi euroa/jäsen/pentu. Vuokra mak-

setaan Broholmer Finland ry:n tilille: FI77 8146 9710 0265 83 viitteellä 5005. 
Mikäli boksi rikkoutuu tai katoaa, vuokraaja korvaa yhdistykselle boksin hinnan 

200 euroa kokonaisuudessaan. Lisäkysymyksiä voi esittää hallituksen jäsenille 
Annamaija Bogárille tai Katri Tammelalle sekä info@broholmer.fi  

http://broholmer.fi/koirat/pentu-ulkomailta
http://broholmer.fi/koirat/pentu-ulkomailta
https://www.mustijamirri.fi/abri-soft-alustasuoja-c70467
https://www.youtube.com/watch?v=enVFZxQohuw
mailto:info@broholmer.fi
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