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Duże schody dla psa Amibelle
różowe
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: różowym
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 niebieskim.
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
Ogromna ilość psów ma trudności z wchodzeniem na wysokie kanapy czy fotele. Wiele z nich przez problemy ze stawami czy
ze względu na wiek nie może znaleźć dogodnego i zarazem atrakcyjnego miejsca na odpoczynek. Nagłe skoki wprost na
kanapę mogą spowodować naderwanie ścięgien czy nadwyrężenie schorowanego kręgosłupa, zaś przyzwyczajenia często
powodują, że pies mimo wszystko spróbuje swoich sił w wykonaniu wyskoku. Okazuje się to często zgubne w skutkach, gdyż
pies, starając się wskoczyć na ukochane miejsce, może doznać kontuzji. Duże schody dla psa to rzecz, bez której ciężko się
obyć, gdy w domu posiadamy piękny okaz dużej rasy. Psy lubią schodki, które będą zapewniały komfort zarówno przy
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wchodzeniu, jak i schodzeniu, więc dopasowaliśmy ich wymiary, mając na uwadze średnią wysokość czy rozstaw łap
wszystkich ras dużych psów.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę schodków

Sprzedaż hurtowa

Schody dla psów dadzą Twojemu pupilowi radość i szczęście
Schody dla psów Amibelle cechują się rozwiązaniami, których próżno szukać u konkurencji. Najwyższej jakości materiał jest
przyczepny, więc pies, który po nim wychodzi, nie ześlizgnie się z jego powierzchni. Jest dodatkowo niezwykle urokliwy, bo
kolor różowy jako głęboki, ale i bardzo stylowy, pięknie skomponuje się z wnętrzem mieszkania. Sam plusz z którego
wykonane są schodki jest także niesamowicie przyjemny w dotyku, co zachęca psa do korzystania z tego udogodnienia.
Stabilna konstrukcja gwarantuje brak chybotliwości i uniemożliwia zsunięcie się ze schodków. Każdy projekt jest tworzony
przez wiele miesięcy, więc poznaliśmy potrzeby psów od samej podszewki i wiemy, jaką długość oraz wysokość schodków
preferują.

Pluszowe schody dla psa to same zalety - i to w każdym przypadku!
Psy uwielbiają odpoczywać w miejscach, które dają pogląd na całe mieszkanie, dzięki temu czują się bezpieczne. Mogą
obserwować otoczenie i przygotowywać się na każdą ewentualność, która może nastąpić. Schodki dla psów Amibelle dają
możliwość wchodzenia nawet na najwyższe kanapy czy fotele. Zadbaliśmy o to, by każdy pies swobodnie się poruszał i cieszył
się z odkrywania nowych przestrzeni. Za pomocą schodków Amibelle będzie to zdecydowanie łatwiejsze zadanie. Kochamy
naszych ulubieńców, więc pragniemy dawać im przyjemność na jaką zasługują. Schody dla psa pluszowe okazują się
rozwiązaniem idealnym, bo działają na trzech płaszczyznach. Zapewniają psu komfort, oferując możliwość wskoczenia na
wygodne, miękkie łóżko czy kanapę, gdzie psu świetnie się wypoczywa. Gwarantują bezpieczeństwo, gdyż dobrej jakości
schodki są stabilne i trwałe. Działają również dla zdrowia, ponieważ dają pupilowi szansę na zachowanie zdrowych stawów i
kości, aż do późnych lat starości. Podaruj swojej suczce prezent, który pokocha już od pierwszych chwil!
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