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Fotelik samochodowy dla psa
lub kota LUX L czarnyczerwone pasy
Cena brutto

320,00 zł

Cena netto

260,16 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

5903003200574

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Fotelik samochodowy dla psa lub kota - Amibelle
Wygodny i bezpieczny fotelik
Uniwersalne mocowanie
Kolorach przewodni: czarny 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.

L

52/57 cm

45/50 cm

20/25 cm

Design: Amibelle EU
Organizujesz dalszą podróż samochodem dla całej rodziny? Osoby, które są właścicielami psa, z całą pewnością będą chciały
zabrać na taki wakacyjny wyjazd także swojego pupila. Jednak dłuższa jazda autem może być dla niego męcząca i stresująca.
W firmie Amibelle doskonale znamy potrzeby naszych klientów i staramy się wychodzić im naprzeciw, dlatego też w naszej
ofercie znajdziesz idealne rozwiązanie, a mianowicie fotelik samochodowy dla psa Lux. Dzięki niemu zapewnisz pupilowi
radość z jazdy autem i na zawsze pozwolisz mu zapomnieć o stresie związanym z wyprawą.
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Fotelik samochodowy dla psa to komfort i bezpieczeństwo podróży
Każdy człowiek ceni sobie wygodę i komfort, szczególnie w przypadku podróży. Właściciele psów starają się zapewnić jak
najlepsze warunki także swoim pupilom, dlatego powinni zaopatrzyć się w nowoczesny fotelik samochodowy dla psa. Produkt
wyposażony jest w wiele niezbędnych udogodnień, które docenisz już trakcie pierwszej, wspólnej podróży, niezależnie od jej
długości. To akcesorium samochodowe sprawdzi się doskonale w każdych warunkach i sprawi, że wyjazdy z pupilem będą
bardzo pozytywnym doświadczeniem.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę fotelików

Sprzedaż hurtowa

Oferowany przez nas fotelik samochodowy dla psa jest najwyższej jakości, by spełnić oczekiwania nawet najbardziej
wymagających klientów. Materiał w kolorze czarnym będzie odporny na zabrudzenia, a wzór czerwonych pasów świetnie
będzie kontrastował z tapicerką Twojego samochodu. Główną zaletą fotelika samochodowego dla psa jest zagwarantowanie
stabilnej pozycji podczas jazdy i związanych z nią gwałtownych manewrów: przyspieszania, gwałtownego hamowania lub
ostrych zakrętów. Wzmocnione boki fotelika ograniczą nadmierne kręcenie się pupila w samochodzie, gdyż może ono
spowodować urazy, kontuzje lub nawet złamania. Ekologiczna skóra, którą fotelik jest pokryty z zewnątrz, jest bardzo łatwa w
czyszczeniu, natomiast wewnątrz znajduje się przyjemny zamsz. Poduszka wewnętrzna jest wyjmowana, co sprawia, że bez
problemu można w szybki sposób odświeżyć ją po każdej podróży.

Zagwarantuj swojemu psu bezpieczną podróż w foteliku
samochodowym!
Najważniejszą informacją, jaką powinieneś kierować się podczas dobierania fotelika samochodowego dla swojego psa, jest
wybór odpowiedniej wielkości. Oferowany rozmiar L idealnie sprawdzi się w przypadku większych czworonogów. Fotelik jest
bardzo łatwy w montażu i pasuje do wszystkich aut osobowych. Znajdujące się pasy wewnątrz pozwalają na przypięcie psa
szelkami lub obrożą w celu zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia. Pasy są nylonowe i mają regulowaną długość, dzięki
czemu można je dopasować wedle własnych potrzeb. Zagwarantuj już dziś swojemu psu bezpieczną podróż w foteliku
samochodowym, którą pokocha i będzie cieszył się na każdą kolejną. Dzięki temu akcesorium zlikwidujesz stres, na który
każdy psiak jest narażony podczas jazdy autem.
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