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Smartdoggiehome älykoppi on 

Paras koti parhaalle kaverille! 

 

Koirasi on paras ystäväsi ja sitä paitsi älykäs sellainen. Smartdoggiehome - koiran 

älykäs koti on vähintä mitä koirasi on ansainnut. 

 

Edvard Kulpin Lapin ankarissa oloissa Suomen vaativiin säihin kehittämä odotettu, täysin 

kotimainen Smartdoggiehome esitellään ensimmäisen kerran Riihimäen Erämessuilla 9.6.2022. 

 

Smartdoggiehomeen voit tutustua osastollamme U 805. 

 

Saat nyt Samrtdoggiehome älykopin parhaalle ystävällesi osastoltamme tilaamalla 9.-

12.6.2022 messuhintaan 1 990 euroa sis. veron 385 €. Kopin normaalihinta on 2 590 euroa 

sis. veron 501 €. 

 

Koira on kulkenut matkassamme vuosituhannet. Siitä on tullut ihmisen paras kaveri niin 

työssä, palveluksessa kuin vapaa-ajallakin, erällä nyt varsinkin. Mutta olethan sinäkin 

koirasi paras ystävä? 

 

Smartdoggiehome tekee koiranomistajan elämän huolettomaksi ja pitää koiran tyytyväisenä, 

hyvinvoivana. Se on pieni hinta hyvälle kumppanuudelle, joka kestää. 

 

Voit seurata tapahtumalokista mitattuja ja havainnollisesti ilmoitettuja arvoja, kuten 

lämpötilaa ja kosteutta ulkona ja kopin sisällä. Helppo käyttöisellä kännykkä-äpillä voit 

säätää: 

 

- lämmitystä 

- lattiapinnan lämpöä 

- sisälämpötilaa 

- ilmastointia 

- valaistusta 

- seurata koirasi sisä- ja ulkokameralla 

- yhdistää useita koppeja tunnuksiesi alle 

 

Älykoppi on suunniteltu sinulle ja koirallesi. Koiran omistajalle, joka haluaa antaa 

lemmikilleen joustavan ja hyvän ystävyyden lisäksi vielä enemmän - kaiken mitä on 

saatavilla tällä hetkellä. Sinulle se tuo huoletonta vapautta ja iloa kun voit seurata 

koirasi elämää myös poissaollessasi. Kun ikävähän sitä aina tulee. 

 

Smartdoggiehome on valmistettu kotimaisesta puusta, joka tekee siitä vastuullisen, 

kestävän ja koiralle miellyttävän. Kopit Edvard Kulppi on valmistuttanut käsityönä 

parhaista materiaaleista viimeistä yksityiskohtaa myöten. Koppi istuu suomalaiseen 

maisemaan. 

 

Smartdoggiehome älykoppi: 

 

- on valmistettu 100% käsityönä kotimaisesta puusta Suomen Lapissa 

- siinä on lämpö- ja äänieristetty rakenne seinissä, lattiassa ja katossa 

- se on helppo ja nopea asentaa paikalleen 

- koirasi uudessa kodissa on ikkunat kahdella sivulla 

- siinä on huoltoa helpottavat aukeavat kannet 

- kesäveranta estää tuiskun, lumen ja tuulen tunkeutumisen itse koppiin 

- verannan aukossa on suojaava sadelippa 

- rappuset helpottavat pentujen ja seniorikoirien pääsyä katolle 

- huopakatto kestää 

- mallisuojattu smartdoggiehome voidaan räätälöidä halutessasi koirasi koon ja 

tarpeittenne mukaan 

 

Huomioimme aina erikoistoivomuksesi ja lemmikkisi ominaispiirteet. Kysy lisää. Autamme 

mieluusti ja takaamme, että sinusta ja koirastasi tulee tyytyväiset uuden älykkään kodin 

omistajat. 

 

Smartdoggiehome - älykäs valinta, älykkäille kaveruksille 

 


