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Fotelik samochodowy dla psa
lub kota ECO M czekoladowy
Cena brutto

220,00 zł

Cena netto

178,86 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

5903003200666

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: M
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 L.
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.

39/47 cm

29/38 cm

21/25 cm

Design: Amibelle EU
Fotelik samochodowy dla psa to jedna z najważniejszych części wyposażenia dla wielbiciela tych czworonogów.
Bezpieczeństwo jakie zapewnia jest dla niego najważniejsze, a przy okazji sprawia, że podróż staje się komfortowa. Wielu
zmotoryzowanych wielbicieli niestety często ogranicza się do pozostawienia swojego pupila, gdy zapada decyzja o wyjeździe
poza miasto. Obawa przed niepokojem psa czy jego nadpobudliwością wygrywa z chęcią zabrania swojego ukochanego pupila
wraz ze sobą. To okazuje się błędem, gdyż tak naprawdę fotelik do auta likwiduje ten problem w 100%! Zapoznaj się z
fotelikiem dla psa, który potrafi zupełnie zmienić wspólne wojaże i to dosłownie wszystkie. Od wyjazdu na wieś w celu
rekreacyjnym, jak i w przypadku dojazdu do weterynarza.
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Wygodny fotelik dla psa premium to rozwiązania z najwyższej półki
Fotelik firmy Amibelle cechuje się takimi rozwiązaniami, które zupełnie zmieniają sposób odczuwania podróży. Najwyższa
jakość materiału pozwala na jego wieloletnie użytkowanie, gdyż jest odporny na plamy czy rozerwania, zaś piękny kolor
czekoladowy cudownie podkreśli styl naszego samochodu. Mocne, nylonowe pasy, za pomocą których montuje się fotelik do
samochodu, wytrzymają każde przeciążenie, zaś wewnętrzne szelki przytrzymają psa wewnątrz fotelika. Ich połączenie
powoduje zwiększenie bezpieczeństwa psa podczas nagłych zdarzeń drogowych, gwarantują ochronę porównywalną funkcją
pasów bezpieczeństwa dla ludzi.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę fotelików

Sprzedaż hurtowa

Mocne, ale niezwykle miłe w dotyku ścianki boczne dają psu duży komfort podróży, gdyż czuje się odizolowany od
zewnętrznego zgiełku. Poduszka umieszczona pod spodem gwarantuje niezrównany komfort podróży, niwelując przy tym
możliwość powstania zjawiska choroby lokomocyjnej. Dzięki temu, że poduszka jest nieco wyższa, pies ma możliwość
wyglądać zza szyby samochodu w celu umilenia podróży. Same ścianki boczne są komfortowe, gdyż zostały podbite miłym w
dotyku materiałem. Daje to psu możliwość oparcia się o nie, gdy zajdzie taka potrzeba - bez jakiejkolwiek utraty komfortu.

Miękki fotelik dla psa da mu spokój i izolację od warunków
zewnętrznych
Pies, który nie przepada za jazdą samochodem, zazwyczaj obawia się niezrozumiałych dla niego przeciążeń oraz zgiełku
panującego w samochodzie. Nigdy nie jest przygotowany na mocne hamowanie, przyspieszenie czy skręcanie, co w efekcie
prowadzi do bezwładnego przemieszczania się zwierzaka po kanapie. Głośne rozmowy, muzyka czy szum wiatru mogą
spowodować rozdrażnienie lub nawet strach u pupila. Zlikwiduj to poczucie, kupując mu rewelacyjnej jakości fotel do auta dla
psa! Od teraz wyjazd poza miasto stanie się rewelacyjną formą spędzania wolnego czasu. Psa będzie łatwiej transportować
również do weterynarza lub w przypadku wyjazdów służbowych. Najwyższa jakość, bezpieczne rozwiązania techniczne oraz
luksusowy materiał powodują, że pies polubi jazdę autem. Podaruj swojemu czworonogowi to, na co zasługuje już od lat!
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