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Fotelik samochodowy dla psa
lub kota L czarny-łapki
Cena brutto

260,00 zł

Cena netto

211,38 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

5903003200109

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Mały fotelik samochodowy dla psa lub kota - Amibelle
Wygodny i bezpieczny fotelik
Uniwersalne mocowanie
W pięknym czarnym kolorze
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 kolorze szarym.
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
Każdy z nas, kto jest miłośnikiem podróży z utęsknieniem czeka na kolejną możliwość wyjazdu, czy to do rodziny, czy też na
wakacje. Jednak oprócz przyjemności, każda podróż wiąże się z pewnym problemem, gdy członkiem naszej rodziny jest
również pies. Często zastanawiamy się co w takiej sytuacji zrobić, gdy chcemy swojego pupila wziąć ze sobą, a nie
pozostawać pod opieką czy to u znajomych, czy w hotelu dla zwierząt. Na pomoc w takich sytuacjach nasza firma oferuje
świetnej jakości fotelik samochodowy dla psa w rozmiarze L we wzór czarne-łapki. To doskonała możliwość bezpiecznego
przewozu naszego psiaka, która jest komfortowa zarówno dla niego, jak i dla nas jako właściciela. Fotelik samochodowy dla
psa pozwoli na bezpieczną podróż zarówno w krótkiej, jak i długiej trasie.
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Bezpieczna droga samochodem dla Twojego pupila
Żadne inne akcesorium samochodowe nie zabezpieczy Twojego pupila w podróży tak dobrze, jak fotelik samochodowy
stworzony do tego właśnie celu. Bardzo łatwo mocuje się go do siedzenia za pomocą mocnych, nylonowych, regulowanych
pasów. Jest uniwersalny, dzięki czemu pasuje do wszystkich samochodów osobowych. Posiada usztywniane ściany boczne, co
sprawia, że Twój pupil może czuć się bezpiecznie i nie straszne mu będą awaryjne hamowania i ostre zakręty. W środku
znajduje się poduszka, która jest bardzo łatwa w czyszczeniu, więc po każdej podróży można ją szybko odświeżyć.
Dodatkowo w foteliku znajdziemy wszyte smycze, które służa do przypięcia obroży bądź szelek, które ma na sobie nasz pies,
tak aby zabezpieczyć go przed wyskoczeniem z fotelika. Wykonany jest z dbałością o wszelkie szczegóły, z wytrzymałego i
modnego materiału we wzór łapek na czarnym tle. Materiał z zewnątrz to skóra ekologiczna, a wewnątrz przyjemny dla
Twojego pupila zamsz. Fotelik samochodowy dla psa L czarny-łapki to pojemny transporter idealnie nadający się dla
wszystkich większych ras psów.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę fotelików

Sprzedaż hurtowa

Fotelik samochodowy dla psa to nie tylko bezpieczeństwo podróży
Fotelik samochodowy dla psa to nie tylko bezpieczeństwo podróży Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dla twojego pupila
podczas podróży samochodem, fotelik zabezpiecza również tapicerkę w aucie przed brudem, wilgocią oraz sierścią, gdyż nie
pozwala on zwierzakowi kręcić się po samochodzie. Wysokie, usztywnione boki doskonale chronią tapicerkę drzwi oraz
zapobiegająca wychodzeniu psa z transportera podczas jazdy samochodem. Nasze foteliki przechodzą kontrolę jakości, by
móc zaspokoić gusta nawet najbardziej wymagających klientów. Piękny wzór prezentuje się bardzo stylowo i może służyć nie
tylko jako transporter dla Twojego psa, ale również jako ozdoba na tylnej kanapie samochodu.
Akcesoria samochodowe zostały stworzone po to, by ułatwiać nam życie w znacznym stopniu. Do nich również należy fotelik
samochodowy dla psa, który świetnie się sprawdzi, gdy uwielbiasz spędzać czas z swoim nie tylko w domu i na spacerach, ale
także podczas Waszych wspólnych wyjazdów. Dzięki niemu zapewnisz sobie i swojemu pu bezpieczną podróż, którą będziecie
świetnie wspominać, a Twój psiak pokocha jazdę samochodem, w której będzie spokojnie podróżował patrząc z
zaciekawieniem przez okno.
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