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Duże schody dla psa Doti II
Amibelle szare
Cena brutto

220,00 zł

Cena netto

178,86 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Duże schody dla psa Doti II - Amibelle
Dla młodych i starszych psów lub kotów
Dla zwierząt, cierpiących na schorzenia kręgosłupa lub mających problemy ze stawami
Wszechstronna możliwość zastosowania
Pokrycie łatwo zdjąć i wyprać
Dostępne w pięknym stonowanym kolorze: szarym
Schody są dedykowane szczególnie młodym, małym lub starszym schorowanym zwierzętom, 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 beżowym lub grafitowym.
Wszystkie akcesoria marki Amibelle przechodzą kontrolę jakości , aby zaspokoić gusta nawet najbardziej wybrednego
klienta.
Całość prezentuje się bardzo stylowo.
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: 50 cm, wysokość stopnia: 10 cm
Design: Amibelle EU
Od wielu lat pomagamy zwierzętom domowym w sprawnym poruszaniu się i czerpaniu radości z każdego dnia. Staramy się
projektować wszystkie akcesoria tak dobrze, by ich życie było dla nich cudowną sielanką. Duże schody pluszowe dla psa czy
kota to gwarancja sukcesu, bo potrafią zupełnie zmienić życie naszych zwierząt. Już w chwilę po zakupie zauważymy, że nasz
pies czy kot ochocza pojawią się tam, gdzie wcześniej nie bywał. Być może był zbyt mały jak na taką wysokość lub był już w
wieku geriatrycznym, który implikuje pewne problemy. Często także okazuje się, że duży skok dla psa to był ból nie do
zniesienia, więc poświęca swoje dobro na rzecz ucieczki od bólu. Dajmy naszemu psu czy kotu prawdziwą radość i przyłóżmy
rękę do poprawienia stanu jego zdrowia na starość.
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Schodki dla psa i kota to rzecz, która daje zwierzętom mnóstwo radości
Nasze schody cechują się najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Zbudowane są z zewnątrz z materiału pluszowego
w głębokim kolorze szarości, który pięknie podkreśli kolorystykę i styl wszelkich mieszkań. Jego grubość i matowe
wykończenie dają psu odpowiednie podparcie w przypadku wychodzenia czy schodzenia i nie pozwalają na poślizgnięcie się.
Zastosowanie na wierzchu materiału faktury poskutkowało jeszcze większą przyczepnością psa czy kota do podłoża. Materiał
nie brudzi się zbyt łatwo, a jego ewentualne odświeżenie przebiegnie szybko i sprawnie, gdyż materiał jest łatwo zdejmowany
z konstrukcji schodów. Połączenie tych wszystkich cech daje naszemu pupilowi mnóstwo bezpieczeństwa podczas
pokonywania kolejnych schodków, jak i zjawiskowy wygląd, który daje możliwość traktowania schodków jako bardzo
eleganckiego mebla.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę schodków

Sprzedaż hurtowa

Wewnątrz zaś zwróciliśmy uwagę na stabilność i długowieczność naszych schodów, które powinny dawać psom i kotom
właściwe podparcie przy wychodzeniu. Konstrukcja jest zwarta i stabilna, co niweluje ryzyko pochylenia się, nawet pod
naporem większych ras psów. Brak chwiejności skutkuje bezpieczeństwem, które w przypadku innych producentów potrafi być
bardzo niepewne, dając nawet możliwość przewrócenia się całości i powodując obrażenia u niczego nieświadomych psów i
kotów. Zwróciliśmy także uwagę na dopasowanie szerokości i wysokości stopni do upodobań większości zwierząt, nie są to
więc stopnie przeszkadzające przy ich pokonywaniu!

Dlaczego w moim domu potrzebne są schody dla psa i kota?
Wielu właścicieli nie jest świadoma tego, że nawet w pełni zdrowy pies nie jest przyzwyczajony do pokonywania wysokich
przeszkód. Kumulacja energii w tylnych łapkach i jej nagłe uwolenienie, powoduje ogromne obciążenie stawów i mięśni,
przyczyniając się do zdecydowanego pogorszenia zdrowia na starość. Co gorsza - większość psów, zarówno ras dużych jak i
małych, jest podatna na tego typu urazy, warto więc schodki stosować nawet w przypadku zdrowych, żywych psów czy kotów.
Oczywiście schodki będą idealne dla zwierząt, które wcześniej przebyły urazy kręgosłupa, choroby kości czy są po prostu zbyt
dojrzałe. Wszystko to przynosi skutki w postaci niemożności wyjścia na ukochany fotel czy narożnik. Daj swojemu pupilowi to,
czego potrzebuje już od lat! Kup schody dla psa Doti już dziś.
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