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Fotelik samochodowy dla psa
lub kota LUX L czarny
Cena brutto

320,00 zł

Cena netto

260,16 zł

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

5902706726688

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Fotelik samochodowy dla psa lub kota - Amibelle
Wygodny i bezpieczny fotelik
Uniwersalne mocowanie
Kolorach przewodni: czarnym
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, białym, 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
Foteliki samochodowe gwarantują bezpieczeństwo pupila każdego zmotoryzowanego kierowcy. Transport psów jest
zagadnieniem bardzo trudnym i wymagającym, dlatego też jest spychany na dalszy plan. To jednak duży błąd, bo
zagwarantowanie czworonogowi właściwego komfortu podróży i bezpieczeństwa jest niezwykle ważne, a w efekcie końcowym
zupełnie zmienia podejście do wspólnych wojaży. Psy uwielbiają poznawanie nowych miejsc, gdzie poczują nowe zapachy i
wybiegają się ponad miarę. Warto im to umożliwić wraz z fotelikami samochodowymi Amibelle!

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę fotelików
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Sprzedaż hurtowa

Foteliki samochodowe dla psów Amibelle - najważniejsze cechy
Nasze foteliki w wersjach LUX cechują się rozwiązaniami z półki premium, więc nie ma w naszej firmie rozwiązań niepewnych.
Materiał jest zawsze najwyższej jakości, który łatwo odświeżyć, gdy wymaga tego sytuacja. Nie chłonie także nadmiernie
nieczystości, więc długo cieszy oko właściciela swoją nieskazitelnością. We wnętrzu swoje miejsce ma poduszeczka, której
miękkość i zamszowy materiał dają gwarancję niezwykłej wygody podróży dla psa. Sama poduszka niweluje bodźce ruchu
samochodu, zapobiegając powstaniu choroby lokomocyjnej. Pozwala także na obserwację przez psa otoczenia za szybą auta.
W środku naszych fotelików mamy szelki, które przytrzymają zwierzaka w razie niebezpiecznych manewrów drogowych, zaś
wzmocnione pasy nylonowe przytrzymają cały fotelik na swoim miejscu przez cały czas podróży. Wysokie ścianki boczne oczywiście równie miękkie - gwarantują psu oazę spokoju i możliwość odizolowania się od hałasu. Fotelik jest bardzo stabilny,
nie chwieje się, a jego wykonanie charakteryzuje się wysoką jakością. Nie bez powodu z resztą, gdyż nasze foteliki to
najwyższa półka premium!

Psi fotelik dla samochodu odmieni wspólne podróże!
Pies w foteliku samochodowym naszej produkcji z minuty na minutę okaże się zupełnie innym psem, który pokocha jazdę poza
miasto, a czas spędzony na łonie natury z właścicielem da mu wiele radości. Wejście do samochodu będzie zwiastowało nie
tylko komfortową podróż, ale także wspaniałą wyprawę, podczas której wybiega się na leśnej polanie lub przespaceruje po
nieznanych wcześniej rejonach. Warto na takie wyjazdy jeździć z całą rodziną, dając sobie czas na odpoczynek od zgiełku i
problemów życia codziennego. Psy boją się jazdy autem nie tylko przez głośność wiatru otaczającego pędzący samochód, ale
także przez przeciążenia podczas przyspieszania, hamowania czy pokonywania zakrętów. Szukają wtedy miejsca, gdzie mogą
się odizolować od negatywnych czynników, jednak niestety w aucie takie miejsce nie istnieje. Aż do teraz! Rewelacyjnej
jakości foteliki samochodowe dla psów produkcji Amibelle potrafią zupełnie zmienić podejście psa do podróży. Fotelik przyda
się również w przypadku wizyty u weterynarza lub spotkania rodzinnego. To niezwykle uniwersalny i niezbędny element
wyposażenia.
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