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Fotelik samochodowy dla psa
lub kota LUX L czekoladowy
Cena brutto

320,00 zł

Cena netto

260,16 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

5903003200611

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Mały fotelik samochodowy dla psa lub kota - Amibelle
Wygodny i bezpieczny fotelik
Uniwersalne mocowanie
Kolor przewodni: brązowy
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 czerwonym, różowym, czarnym, białym lub niebieskim.
Wszystkie akcesoria marki Amibelle przechodzą kontrolę jakości, aby zaspokoić gusta nawet najbardziej wybrednego
klienta.
Całość prezentuje się bardzo stylowo.
Idealne na prezent.
Materiał: poliester, skóra ekologiczna
Tabela wymiarów:
Długość
wew./zewn.

Szerokość
wew./zewn.

Wysokość wew./ze
wn.

50/57 cm

40/46 cm

23/25 cm

Design: Amibelle EU
Gdy jesteśmy właścicielami psa, zapewne wiele razy zdarza nam się stawać przed dylematem “co zrobić ze swoim pupilem
podczas wyjazdów?”. Rozważamy wtedy dwie wersje: zostawić go pod opieką u kogoś znajomego bądź w hotelu dla psów albo
zabrać go w podróż ze sobą. Druga opcja zobowiązuje nas do zagwarantowania bezpieczeństwa psu na najwyższym poziomie,
by zapewnić mu komfortową i bezstresową jazdę. Zadbajmy więc o to, by wspólny wyjazd był miłym doznaniem dla psiaka
oraz by z chęcią wybierał się na kolejne przejażdżki samochodem. Idealnym rozwiązaniem będzie fotelik samochodowy dla
psa Lux w rozmiarze L, który doskonale sprawdzi się w przypadku psów większych ras.
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Fotelik samochodowy dla psa to gwarancja bezpieczeństwa
Żadne inne akcesorium nie zagwarantuje tak wysokiego poziomu bezpieczeństwa w podróży dla naszego pupila, jak fotelik
samochodowy dla psa. Nasza oferta jest bogata w tego typu transportery, które wykonane są z dbałością o każdy szczegół, a
jakość użytych materiałów nie ma sobie równych. Z zewnątrz nasze foteliki dla psów pokryte są łatwą w czyszczeniu skórą
ekologiczną, a wewnątrz znajduje się zamsz, który jest bardzo przyjemny dla zwierząt. Boki fotelików są dodatkowo
usztywnione, a łatwość ich montażu pozytywnie zaskoczy każdego. Mocuje się je na kanapie samochodowej za pomocą
elastycznych pasów, które można regulować wedle własnych potrzeb.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę fotelików

Sprzedaż hurtowa

By zminimalizować ryzyko wypadnięcia psa z transportera, w foteliku zostały umieszczone dodatkowe pasy bezpieczeństwa,
które możemy zahaczyć za szelki bądź obroże, co zapewni stabilną pozycję naszemu zwierzakowi. Zabezpieczenie to jest
bardzo istotne szczególnie w wypadku awaryjnego hamowania lub ostrych zakrętów. Pies bez problemu utrzyma swoją
pozycję, nie będzie miał możliwości niebezpiecznego kręcenia się po całym aucie, co mogłoby spowodować jego kontuzje lub
rozpraszanie uwagi kierowcy.

Zapewnij swojemu psu podróż marzeń w foteliku samochodowym
Fotelik samochodowy dla psa, oprócz gwarancji bezpieczeństwa, doskonale prezentuje się w samochodzie. Jego czekoladowy
kolor pięknie będzie współgrał z tapicerką auta, a jego innowacyjność sprawi, że każdy inny właściciel psa będzie Wam
zazdrościł takiego rozwiązania. Poduszka, na której pies spędza podróż, jest wyjmowana, co zapewnia szybkie odświeżenie po
każdej wycieczce, a jej podwyższenie sprawia, że zwierzak może z zaciekawieniem podziwiać widoki za oknem. Podróż stanie
się dla niego czystą przyjemnością i na sam widok Twojego samochodu będzie się cieszył, że zaraz do niego wsiądzie. Szeroki
wybór, jaki gwarantuje nasz sklep internetowy Amibelle, sprawi że każdy klient, nawet ten bardzo wymagający, znajdzie coś
dla siebie. Pamiętaj, że przewożenie psa w innych warunkach, jak np. w zamkniętym transporterze lub bagażniku, jest
niekomfortowe i męczące dla zwierzęcia, więc zadbaj o to, by każda podróż była dla niego miłym wspomnieniem. Gdy tak się
stanie, Ty również odczujesz pełne zadowolenie i satysfakcję.
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