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Duże schody dla psa Amibelle
niebieskie
Cena brutto

169,99 zł

Cena netto

138,20 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

SCHODY-WELUR-DUZE

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Duże schody dla psa - Amibelle
Dla młodych i starszych psów
Dla psów, cierpiących na schorzenia kręgosłupa lub mających problemy ze stawami
Wszechstronna możliwość zastosowania
Pokrycie łatwo zdjąć i wyprać
Dostępne w soczystym kolorze: niebieskim
Wykonane z pianki tapicerskiej, sztywnej, niezapadającej się.
Schody są dedykowane szczególnie młodym, małym lub starszym schorowanym psom dla których wejście na kanapę lub do
auta jest problemem. Schody to idealna pomoc przy wchodzeniu na podwyższone miejsca dla bardzo młodych oraz starszych
zwierząt, jak również tych które cierpią na schorzenia kręgosłupa lub mających problemy ze stawami. Umożliwiają
samodzielne wchodzenie na podwyższone miejsca, wszędzie tam gdzie jego zdrowie lub wielkość mu na to nie pozwalają.
Schody łatwo utrzymać w czystości ponieważ powleczenie zapinane jest na zamek i można je prać w pralce.

Zobacz także te schodki w kolorze różowym.
Wszystkie akcesoria marki Amibelle przechodzą kontrolę jakości , aby zaspokoić gusta nawet najbardziej wybrednego
klienta.
Całość prezentuje się bardzo stylo.
Idealne na prezent.
Materiał: 100% Poliester
Prać w pralce max w 30%
Nie wybielać
Nie prasować
Nie suszyć w suszarce
Nie czyścić chemicznie
Wymiary:
Wysokość: 40 cm, wysokość stopnia: 10 cm; szerokość 40cm
Design: Amibelle EU
Schody dla psa to rzecz, która okazuje się niezbędna w domu, który zamieszkuje ten zwierzak. Pies, który wcześniej nie mógł
wejść na wysoką kanapę, nagle może pozwolić sobie na wylegiwanie się tuż obok właściciela. Wiele psów cierpi na problemy
lub schorzenia, które likwidują szansę przesiadywania na kanapie czy fotelu. Nie mogą nadwyrężać swoich stawów, a skoki na
wysokie meble mogą zakończyć się kontuzją. Nawet zdrowe psy, wykonując ciężki skok na wysoki fotel, nadwyrężają
niepotrzebnie swoje kończyny. Warto tego uniknąć, stosując schody dla psa! Nasze produkty tworzymy z myślą o
bezpieczeństwie, ale także nie pomijamy kwestii estetycznej.
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Schody dla psa Amibelle przysłużą się zdrowszemu życiu Twojego pupila
Duże psy łatwo padają ofiarą nadwyrężenia stawów czy zerwania zaczepów mięśniowych. Często cierpią także na schorzenia
kręgosłupa, które okazują się widoczne dopiero wtedy, kiedy jest już za późno na normalne życie. Duże i zdrowe psy także nie
lubują się w wykonywaniu wysokich skoków, gdyż długie kończyny oraz pokaźna waga powodują, że każdorazowy skok może
zakończyć się kontuzją. Dzieje się tak przez dużą dźwignię, która dodatkowo zwiększa wagę i trudność w bardzo mocnym
wyrzucie energii, potrzebnej na skok. Kochający swojego pupila właściciel nie powinien na to pozwolić, gdyż pies w przyszłości
może mieć poważne problemy z kończynami. Pluszowe schody dla psa likwidują ten problem. Dzięki zastosowaniu bardzo
wytrzymałej i mocnej konstrukcji, osiągnęliśmy bardzo wysoką stabilność schodów, co niweluje szansę na chybotliwość czy
ewentualne przewrócenie się. Mocny szkielet, na który nałożyliśmy bardzo wysokiej jakości materiał pluszowy, wytrzyma
przeciążenie generowane przez duże rasy psów. Niebieski kolor cudownie podkreśli wygląd naszego mieszkania i spowoduje,
że produkt ten stanie się także gustownym elementem wyposażenia.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę schodków

Sprzedaż hurtowa

Schody Amibelle to bezpieczeństwo, wygoda i jakość premium!
Tworzymy rzeczy najwyższej jakości już od lat, więc również w przypadku schodów dla psów zdecydowaliśmy, że
najważniejsze jest bezpieczeństwo i wygoda użytkowania. Projektując je, uwzględniliśmy miary i wagi wielu ras psów, tworząc
schody o optymalnych rozmiarach. Najwyższą jakość zawdzięczamy więc nie tylko temu, co widać już na pierwszy rzut oka,
ale także temu co uzyskaliśmy w procesie produkcji. Brak ostrych kantów, antypoślizgowa powierzchnia, świetna
wytrzymałość - to tylko niektóre cechy schodów naszej produkcji. Psy uwielbiają miejsca wyższe niż podłoga, więc często
decydują się na wypoczynek na fotelach czy kanapach. Nie wszystkie jednak mogą bezpardonowo wskakiwać na najwyższe
meble, gdyż nie pozwala im na to zdrowie lub sam właściciel, obawiający się o zdrowie pupila. Twój pies z pewnością dzięki
schodom okaże się radośniejszy, a jego sen czy wypoczynek na kanapie - bardziej odprężający.
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