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

260,00 zł

Cena netto

211,38 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

5903003200116

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Mały fotelik samochodowy dla psa lub kota - Amibelle
Wygodny i bezpieczny fotelik
Uniwersalne mocowanie
W pięknym szarym 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 czarnym.
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
Wielu wielbicieli zwierząt staje w ciągu roku pewnie co najmniej raz lub kilkakrotnie przed dylematem w jaki sposób zapewnić
swojemu pupilowi podróż, by była jak najmniej stresująca i komfortowa zarówno dla niego jak i dla samego właściciela.
Wyjeżdżamy na wakacje czy też do rodziny i jeśli w naszej jest czworonożny przyjaciel to normalną koleją rzeczy jest to, że
chcemy go za wszelką cenę ze sobą zabrać, a pozostawienie go pod opieką u kogoś obcego na ten czas odpada. Nasz sklep w
swojej ofercie ma rewelacyjne rozwiązanie, które zadowoli każdego, a mianowicie świetny fotelik samochodowy dla psa, który
przyniesie wiele korzyści, które doceni właściciel już podczas pierwszej podróży, a psiak będzie jeszcze bardziej zadowolony
od swojego pana.
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AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę fotelików

Sprzedaż hurtowa

Zapewnij komfort podróży swojemu pupilowi już dziś!
Każdy człowiek uwielbia wygodę i ceni sobie komfort, zarówno na co dzień, jak i przede wszystkim w podróży. W dzisiejszych
czasach najpopularniejszym środkiem lokomocji jest samochód, którym przemieszczamy się całymi rodzinami na wszelkiego
rodzaju wyjazdy i wycieczki. Z tego też względu nasz sklep wyszedł naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy kochają swoje
zwierzaki i bardzo wysoko cenią sobie ich komfort, a przede wszystkim bezpieczeństwo. Fotelik samochodowy dla psa w
rozmiarze L doskonale się sprawdzi dla czworonogów tych większych ras.
Nasze foteliki są najwyższej jakości, wykonane z dbałością o każdy detal. Posiadają łatwy w czyszczeniu materiał, który z
zewnątrz jest skórą ekologiczną, a w środku zamszem, który jest bardzo przyjemny dla psa. Dzięki temu foteliki Twój pies
będzie mógł się poczuć jak pełnoprawny podróżnik, który z pełnią zadowolenia będzie spoglądał na widoki za oknem. Fotelik
zapewni mu stabilną pozycję, gdyż posiada pasy, którymi możemy przypiąć go za szelki bądź obrożę, którą ma na sobie. Boki
są usztywnione, by zagwarantować mu bezpieczeństwo przed wypadnięciem z transportera podczas nagłych zahamowań lub
ostrych zakrętów. Poduszka, na której nasz psiak spędza podróż w aucie jest łatwa w wyjmowaniu, dzięki czemu po każdej
wycieczce można ją szybko odświeżyć.

Psia podróż w stylowym posłaniu to jest to!
Fotelik samochodowy dla psa, który oferujemy w naszym sklepie internetowym jest niezwykle stylowym akcesorium. Wygląda
bardzo elegancko ze względu na stonowane kolory i delikatny wzór. Z całą pewnością przypadnie do gustu Twojemu psu,
który pokocha spędzać w nim nawet długie godziny podczas Waszych wspólnych podróży. To niezastąpiona rzecz podczas,
gdy nie wyobrażasz sobie wakacji bez swojego ukochanego pupila. Nasze foteliki są uniwersalne i pasują do każdego
samochodu osobowego i są bardzo proste w montażu. Gwarantują Twojemu psu bezpieczeństwo i wygodę, a Tobie spokój
ducha podczas jazdy samochodem. To innowacyjne rozwiązanie, które przyniesie Ci wielkie ułatwienie podczas podróży z
własnym pupilem. Docenisz to już przy pierwszej styczności i zauważysz, że trudno się obyć bez fotelika dla swojego pupila.
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