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Fotelik samochodowy VELVET
szary M
Cena brutto

240,00 zł

Cena netto

195,12 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

fot-velvet-m-sz

Rozmiar

M

Kolor

Szary

Opis produktu
Fotelik samochodowy dla psa lub kota Amibelle Velvet Szary M
Wygodny i bezpieczny fotelik do przewozu zwierzaka
Uniwersalne mocowanie na przednim i tylnym fotelu
Pasuje do wszystkich samochodów
Usztywniane ściany Materiał najwyższej klasy - aksamit
Miękka, dwustronna poduszka termiczna/zwykła
Model składany, gwarantujący oszczędność miejsca Łagodzi chorobę lokomocyjną
Wypinany do prania na zamki
Dostępny w trzech kolorach i dwóch rozmiarach
Kolor szary Velvet
Rozmiar M
Wewnątrz: 45x35x25
Zewnątrz: 55x45x25
Aby nasz pies mógł poczuć się szczęśliwy, powinniśmy zapewnić mu komfort w każdej sytuacji.
W domu pies czuje się pewnie i bezpiecznie, bo wie, że nic mu nie zagraża. Zna swoją przestrzeń i czuje się w niej niezwykle
swobodnie.
Inaczej rzecz wygląda podczas podróży samochodem. Jeśli chcesz, aby Twój pies nie odczuwał dyskomfortu i mógł
podróżować bezpiecznie, powinieneś zaopatrzyć się w specjalny fotelik do samochodu.
Dzięki niemu, Twój pies poczuje się dobrze i komfortowo spędzi całą podróż.
Nasze foteliki podróżne dla zwierzaków zostały stworzone z najlepszej jakości materiałów.
W trosce o komfort Twojego psa, dbamy również o walory estetyczne prezentowanych produktów.
Odwiedź naszą stronę Amibelle i wybieraj spośród bogatej oferty, którą przygotowaliśmy z miłości do czworonogów!
Z fotelikiem samochodowym od firmy Amibelle Twój pies pokocha długie podróże!
Wiemy, że dla opiekunów zwierząt komfort i bezpieczeństwo ich ukochanych czworonogów to priorytet. Na stronie Amibelle
znajdziesz foteliki podróżne dla zwierząt, które będą odpowiadać wyżej wymienionym potrzebom.
W naszej firmie pracują ludzie, którzy kochają zwierzęta, bardzo dobrze znają ich potrzeby i uważają, że najważniejsze jest ich
dobro, w każdej sytuacji.
Dlatego każdy produkt znajdujący się w naszej ofercie spełnia wymagania czworonogów, jak i ich opiekunów.
Fotelik obudowany jest ściankami, które ograniczają objawy choroby lokomocyjnej u zwierzaków, a co za tym idzie - Twój pies
się nie stresuje, a jego ogólne samopoczucie ulega zdecydowanej poprawie. Psiak jest też spokojniejszy podczas jazdy.
Pikowana, szara poduszka termiczna jest bardzo miękka, Twój zwierzak będzie mógł się na niej wygodnie umościć.
Zadbaliśmy też o walory estetyczne oferowanego fotelika, co sprawia, że pozwala się on ładnie wkomponować we wnętrze
auta.
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Wysokiej jakości tkaniny użyte w trakcie produkcji nie są podatne na zadrapania, czy usterki.
Nie plamią się, przez co bardzo łatwo utrzymać produkt w czystości.
Zamki łączące ścianki fotelika posiadają suwaki z blokadami - dzięki temu nie rozsuną się.
Każdy nasz produkt oferujemy z myślą o jego funkcjonalności i trwałości, tak, aby służył Tobie i Twojemu pupilowi przez wiele
lat.
Dbamy o najwyższą jakość obsługi klienta, staramy się, aby zamówienie przebiegało szybko i sprawnie.
Wysyłamy zamówione produkty natychmiast, ponieważ wiemy, że często zamawiane produkty są potrzebne naszym klientom
“na już”.
I Ty, i Twój pies będziecie zadowoleni z fotelika samochodowego firmy od Amibelle!
Pamiętaj, aby zadbać o bezpieczeństwo i komfort swojego psa. Stres jest szkodliwy dla zdrowia, a niestety wiele zwierząt
odczuwa go w trakcie podróży.
Materiały, z których wykonywane są prezentowane foteliki samochodowe, zostały stworzone w taki sposób, aby izolować
wilgoć, brud i sierść, chroniąc tym samym tapicerkę i pomagając Ci zachować w samochodzie porządek.
Wystarczy, że wyciągniesz fotelik z samochodu, odkurzysz lub wypierzesz i znów będzie jak nowy, a na Twojej tapicerce nie
będzie ani śladu po sierści zwierzaka.
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