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Duże schody doti II Amibelle
grafitowe
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 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: gołębim
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 szarym.
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
Tworzymy takie produkty, których zarówno rewelacyjna jakość, jak i oferowane możliwości, są z najwyższej półki. Są to
akcesoria, które przyczyniają się do poprawy zdrowia naszych pupili, jak i do ich bezpieczeństwa. Duże schody dla psa
Amibelle to połączenie najlepszych cech naszej firmy Amibelle. Oferują niezrównany komfort użytkowania i bezpieczeństwo
korzystających z nich zwierząt, a wygląd powoduje, że produkt można stosować jako piękny, nowoczesny mebel. Schody dla
psów to rzecz, która jest niezbędna w każdym domu z psem. Pozwala im wyjść bez problemów na wysokie kanapy czy fotele,
likwidując przy tym niebezpieczne w skutkach obciążenia stawów i mięśni.
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Pluszowe schody dla psa zmienią jego życie na co dzień nie do poznania
Projektujemy rzeczy, które poza wygodą i bezpieczeństwem użytkowania, są także niezwykle stylowe i piękne. Dlatego też do
produkcji tych schodków zdecydowaliśmy o użyciu pluszowego, grubego i miękkiego materiału, który daje psu podparcie i
bardzo miłe wrażenia podczas pokonywania kolejnych stopni. Na materiale znajduje się faktura, która dodatkowo poprawia
przyczepność, dając w efekcie schody do psa maksymalnie bezpieczne. Sam materiał nie brudzi się zbyt łatwo, a jego
ewentualne odświeżenie jest bardzo proste, gdyż łatwo go zdjąć z konstrukcji, po czym wyprać w pralce. Piękny kolor
grafitowy rewelacyjnie podkreśli styl każdego mieszkania i da nowoczesny, elegancki efekt końcowy.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę schodków

Sprzedaż hurtowa

Wewnątrz schodów znajduje się mocna, wytrzymała konstrukcja, której nie straszne jest codzienne, intensywne użytkowanie.
Wzmocnienia, które zastosowaliśmy w środku, są bardzo wytrzymałe i gwarantują niezbędną dla bezpieczeństwa stabilność z
najwyższej półki. Dzięki temu schody nie chwieją się i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia czy życia naszych pupili. W całości
schody dają efekt “jednolitości”, co po samym ich dotknięciu natychmiast daje efekt premium. Schody te to rozwiązanie
idealne nawet dla dużych psów, które przez obciążone stawy jeszcze chętniej z nich skorzystają, nie będzie także obawy o ich
rozchwianie.

Czy schodki dla psa są niezbędne w każdym domu?
Tak! Schodki dla psa przydadzą się nie tylko wtedy, kiedy nasz pupil cierpi na problemy ze stawami czy wtedy, kiedy jego
wiek osiągnął wiek geriatryczny. To również świetne rozwiązanie dla psów ras bardzo małych, które z trudnością radzą sobie z
wyskokiem na fotele czy kanapy. Jednak nie tylko. To także właściwe i odpowiedzialne podejście dla psów zdrowych i bardzo
żywiołowych, gdyż nieprzystosowane do skoków łapki tylne są narażone na mikrourazy od każdorazowego skoku. Pamiętajmy
więc, że pies nie jest zwierzęciem, którego natura dostosowała do wysokich skoków. Dajmy mu więc radość i zdrowie na
przyszłość, które bez schodków mogłoby zdecydowanie podupadać, powodując nawet niemożność chodzenia po płaskim
terenie. Dla psów ochrona łapek jest priorytetem - więc zadbaj o nie z należytą starannością.
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