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Fotelik samochodowy dla psa
lub kota LUX L biały
Cena brutto

320,00 zł

Cena netto

260,16 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

5902706726671

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Fotelik samochodowy dla psa lub kota - Amibelle
Wygodny i bezpieczny fotelik
Uniwersalne mocowanie
Kolorach przewodni: biały
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.
Zobacz także ten fotelik samochodowy w kolorze czerwonym, czekoladowym, czarnym, różowym lub niebieskim.
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.

L

52/57 cm

45/50 cm

20/25 cm

Design: Amibelle EU
Wielu zmotoryzowanych wielbicieli psów niestety nie zawsze spędza z nimi czas na wyjeździe. Podróże bywają męczące dla
obu stron i zniechęcają do kolejnych wypraw. Kiedy zwierzę źle się czuje i nerwowo porusza po samochodzie, stwarza
dodatkowe zagrożenie w trakcie jazdy. W firmie Amibelle znamy potrzeby czworonogów i z przyjemnością oferujemy
najlepszej jakości fotelik samochodowy dla psów, który z pewnością zmieni podejście do wyjazdów Twoje pupila. Zapewnij mu
radość podczas wyjazdów, której nigdy nie zaznał, co okaże się przepiękne także dla Ciebie jako właściciela. Proponujemy Ci
najwyższej jakości fotelik samochodowy dla psa, który okaże się zupełną zmianą wspólnego życia.
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AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę fotelików

Sprzedaż hurtowa

Komfortowy fotelik dla psa to w tych czasach wręcz konieczność!
Samochody to nieodzowna część naszego życia. Pędzimy nimi do pracy, załatwiamy sprawy na mieście, oraz - co
najważniejsze - za jego pomocą wybieramy się na zwiedzanie czy dalekie spacery z rodziną. Niestety jazda autem może być
szczególnie męcząca dla psa, co zdecydowanie modyfikuje nasze plany wyjazdowe. W firmie Amibelle wiemy jednak, że
niepokój jest wynikiem braku miejsca intymnego, w którym pies odpocznie od zgiełku i przeciążeń podczas hamowania czy
naciskania na gaz. Fotelik samochodowy LUX ten problem całkowicie rozwiązuje. Najwyższej jakości materiał w kolorze bieli
zapewnia komfortową podróż dla Twojego pupila oraz piękny wystrój wnętrza samochodu. Rozmiar L będzie idealny dla psów
dużych, które w szczególności źle przeżywają jazdę autem bez fotelika. Miękka wyściółka wewnątrz zagwarantuje pełen
komfort, natomiast wysokie ścianki boczne zapewnią bezpieczeństwo i prywatność podczas ciężkiej podróży. Sam materiał to
najwyższy standard, bo gwarantuje łatwe utrzymanie w czystości mimo białego koloru oraz bezproblemowe odświeżanie, gdy
zajdzie taka potrzeba.

Fotelik do auta dla psa odmieni Twój pogląd na wspólne wyprawy
Od teraz wspólne podróże staną się codziennością. Psy uwielbiają eksplorację nowych terenów czy poznawanie nowych
zapachów, co wcześniej było rzadką sytuacją. Jednak nie wszystkie psy dobrze znoszą podróż autem, dlatego z pewnością
umili ją fotelik do samochodu naszej produkcji. Twój pies pokocha wspólne wyjazdy! Nylonowe pasy uchronią czworonoga
przed zagrożeniami podczas zdarzeń drogowych, a wbudowane szelki wewnętrzne przytrzymają go wewnątrz fotelika przez
cały czas podróży. Pies nie tylko odzyska spokój ducha, gdyż poczuje się swobodnie wewnątrz fotelika LUX od Amibelle, ale
także odzyska bezpieczeństwo na równi z właścicielem, który od dawna był chroniony pasami. Daj Twojemu psiakowi poczucie
bezpieczeństwa i kameralnej podróży w miłej atmosferze wraz z fotelikiem Amibelle!
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