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Fotelik samochodowy dla psa
lub kota LUX L biały-czerwone
pasy
Cena brutto

320,00 zł

Cena netto

260,16 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

5903003200635

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Fotelik samochodowy dla psa lub kota - Amibelle
Wygodny i bezpieczny fotelik
Uniwersalne mocowanie
Kolorach przewodni: biały z czerwonymi dodatkami
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 łatwa w czyszczeniu poduszka. W foteliku są wszyte smycze, które można przypiąć do
obroży/szelek psa, tak aby nie wyskoczył on z fotelika. Transporter wykonany jest z wytrzymałego i modnego materiału (z
zewnątrz skóra ekologiczna, 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.
Wszystkie akcesoria marki Amibelle przechodzą kontrolę jakości, aby zaspokoić gusta nawet najbardziej wybrednego
klienta.
Całość prezentuje się bardzo stylo.
Idealne na prezent.
Materiał: poliester, skóra ekologiczna
Tabela rozmiarów:
Rozmiar

Długość
wew./zewn.

Szerokość
wew./zewn.

Wysokość we
w./zewn.

M

42/47 cm

35/40 cm

20/25 cm

L

52/57 cm

45/50 cm

20/25 cm

Design: Amibelle EU
Foteliki samochodowe to rzecz, bez której ciężko się obejść w obecnych czasach. Zmotoryzowani są również właściciele psów,
którzy niestety często rezygnują z przewożenia pupila samochodem. Wygrywa niechęć do robienia mu przykrości, wynikającej
z bardzo złego samopoczucia podczas przebywania w aucie. Fotelik do auta firmy Amibelle potrafi całkowicie odmienić
podejście psa do przewożenia samochodem i spowodować w nim zmianę o 180 stopni, powodując każdorazowe uczucie
radości, gdy tylko właściciel zaprosi swojego psa do samochodu.
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Foteliki dla psa do auta to niezbędnik każdego właściciela!
Fotelik do auta naszej marki wyróżnia się rozwiązaniami niedostępnymi nigdzie indziej. Najwyższej jakości materiał LUX jest
nie dość, że odporny na plamy czy zabrudzenia, to także łatwo się czyści, gdy sytuacja tego wymaga. Piękny wzór czerwonych
pasów na białym tle daje fotelikowi wygląd, który pięknie podkreśli nasze zamiłowanie do rzeczy ładnych i praktycznych.
Miękkie boczki oraz wygodny spód fotelika gwarantują czworonogowi bardzo komfortową podróż w najlepszych dla niego
warunkach. Rozmiar L to odpowiednia wielkość dla psów ras dużych.
Elastyczna poduszka pod spodem gwarantuje psu uczucie miękkości i delikatne podwyższenie, dając możliwość wyglądania
psa zza okna samochodu. Miękkie, dość wysokie boczki, zapewniają poczucie intymności i możliwość podparcia podczas
bardzo długich podróży. Mocne, nylonowe pasy są wytrzymałe i dobrze spinają fotelik z samochodem, a wewnętrzne szelki
przytrzymują psa na swoim miejscu, nawet podczas niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Dzięki temu bezpieczeństwo
zwierzaka jest na tym samym poziomie, co bezpieczeństwo właściciela.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę fotelików

Sprzedaż hurtowa

W podróży pomoże jedynie fotelik do auta dla psa od Amibelle
Znamy potrzeby psów, obserwujemy je już od lat i dzięki temu stale poprawiamy jakość naszych produktów. Uwielbiamy
projektować foteliki samochodowe dla czworonogów, gdyż zapewniają zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort podczas
najcięższych chwil w podróży. Zmniejszają podatność na chorobę lokomocyjną, odcinają od zgiełku dzięki wysokim ściankom,
zaś zastosowanie miękkiej poduszki powoduje, że pies staje się spokojniejszy. Przeciążenia okazują się mniej drastyczne, więc
hamowanie i przyspieszanie nie sprawia już trudności, bo pies ma pewne podparcie. Fotelik samochodowy dla psa firmy
Amibelle okaże się nie tylko kompanem podczas wypraw za miasto z całą rodziną, gdzie pupil będzie mógł się w pełni
wybiegać. To także duża pomoc podczas przewożenia psa w przypadku różnych okoliczności, takich jak wizyta u weterynarza
czy wyjazd na wakacje. Dzięki materiałowi, który dobrze znosi czyszczenie i odświeżanie, fotelik sprawdzi się także podczas
ulewnych dni, kiedy nasz pupil wybiega się po błocie, wskakując wprost do fotelika. Mocne szelki powodują zaś, że pies nie
jest podatny na awaryjne hamowanie, które w wielu przypadkach kończy się uderzeniem psiaka wprost o przednie fotele.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz rozmiar: M , L (+ 40,00 zł )
Wybierz kolor: czarno czerwony , biało czerwony
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