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Fotelik samochodowy dla psa
lub kota ECO L czekoladowy
Cena brutto

260,00 zł

Cena netto

211,38 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

5903003200673

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Mały fotelik samochodowy dla psa lub kota - Amibelle
Wygodny i bezpieczny fotelik
Uniwersalne mocowanie
Kolor: brązowo beżowy
Dostępny w rozmiarze: L
Fotelik samochodowy do przewozu psa lub kota pozwoli bezpiecznie podróżować Twojemu pupilowi. Fotelik mocuje się do
siedzenia za pomocą mocnych, nylonowych, regulowanych pasów. Pasuje do wszystkich samochodów osobowych. Ściany są
usztywniane, a wewnątrz znajduje się poduszka, którą łatwo wyjąć i wyprać. W foteliku są wszyte smycze, które można
przypiąć do szelek psa, tak aby nie wyskoczył on z fotelika. Transporter wykonany jest z wytrzymałego i modnego materiału (z
zewnątrz wysokiej jakości tkanina wodoodporna, a wewnątrz przyjemny zamszowy materiał). Fotelik nie tylko zapewnia
bezpieczeństwo Twojemu psu, ale również doskonale chroni tapicerkę w samochodzie przed brudem, wilgocią oraz sierścią
psa. Wysokie, usztywnione boki osłaniają tapicerkę drzwi oraz zapobiegają wychodzeniu psa z transportera.
Zobacz także ten fotelik samochodowy w rozmiarze M.
Wszystkie akcesoria marki Amibelle przechodzą kontrolę jakości, aby zaspokoić gusta nawet najbardziej wybrednego
klienta.
Całość prezentuje się bardzo stylowo.
Idealne na prezent.
Materiał: poliester
Tabela wymiarów:
Długość
wew./zewn.

Szerokość
wew./zewn.

Wysokość wew./ze
wn.

50/57 cm

40/46 cm

23/25 cm

Design: Amibelle EU
Foteliki do auta dla psa są jednym z najbezpieczniejszych produktów, jakie stworzył człowiek dla swojego pupila. Dają mu
poczucie bezpieczeństwa oraz niebywały komfort i wygodę podczas ciężkich podróży. W aktualnych czasach ciężko
pokonywać duże odległości bez użycia samochodu, zatem również właściciele psów są zmotoryzowani. Niestety wiele psów
obawia się wożenia ich w aucie, dając w efekcie niemiłą, niekomfortową i bardzo zbędną dla pupila podróż. Stają się
niespokojne, zdenerwowane, a samopoczucie spada na najniższy poziom. Fotelik samochodowy zupełnie zmienia tę kwestię,
więc zapraszamy na prezentację produktu!
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Wygodny fotelik dla psa to nasza specjalność i najwyższa technika!
Nasz fotelik cechuje się nowoczesnymi udoskonaleniami dostępnymi w branży. Materiał, który niełatwo się zabrudza, jest
również nad wyraz łatwy do odświeżenia, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Piękny kolor czarny idealnie dopasuje się do
wnętrza eleganckich samochodów, a jego bardzo głęboki odcień stanie się wspaniałym wyposażeniem naszego auta. Rozmiar
L jest rozmiarem idealnym dla psów dużych. Wysokie ścianki boczne gwarantują pupilowi poczucie intymności i dają miękkie
podparcie dla ciała. Poduszka pod spodem unosi nieco psa do góry, dając mu pogląd na to, co dzieje się za szybą auta.
Poduszka niweluje również chorobę lokomocyjną.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę fotelików

Sprzedaż hurtowa

Mocne pasy nylonowe, którymi przytwierdza się fotelik do auta, są najwyższej jakości i wytrzymają każde przeciążenie. W jego
wnętrzu znajdują się dodatkowe szelki, którymi przypina się pieska wprost do fotelika. Połączenie to w efekcie daje pełne
bezpieczeństwo, porównywalne z tym, które ma jego właściciel zapinając się pasami. Boczne ścianki chronią także przed
przedmiotami walającymi się wewnątrz auta, które mogą podczas nagłych przypadków uszkodzić naszego pupila. Połączenie
tych cech zapewnia kompleksową ochronę oraz komfort podróży.

Miękki fotelik dla psa zmieni jego podejście do podróży
Foteliki dla psa zmieniają jego podejście, gdyż realnie odcinają go od zgiełku i bodźców zewnętrznych. Skutecznie dają
poczucie ważnej dla zwierzęcia intymności oraz możliwość schowania całego siebie wprost w foteliku. Nie dość, że pies stanie
się niesamowicie bezpieczny, to także jego komfort wzrośnie do wysokiego poziomu. Dźwięk szumu wiatru, przeciążenia od
naciśnięcia gazu czy od hamowania staną się mniej stresogenne i nie będą już denerwowały, gdyż w foteliku nasz psiak
poczuje się dosłownie domowo! Nieważne czy to wyjazd do rodziny, podróż do weterynarza czy też wyprawa za miasto w celu
wybiegania się psa - poczucie komfortu i bezpieczeństwa jest niezbędne w każdym przypadku. Gwarantujemy najwyższy
poziom wykonania premium dzięki naszemu hobbiystycznemu podejściu do produkcji akcesoriów dla zwierząt domowych. Ten
fotelik dla psów stworzyliśmy, mając na uwadze dobro pupili, które stresują się podróżą. Daj swojemu zwierzakowi to, na co
zasługuje - komfort i najwyższe bezpieczeństwo!
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