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Fotelik samochodowy dla psa
lub kota LUX L czerwony
Cena brutto

320,00 zł

Cena netto

260,16 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

5903003200659

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Mały fotelik samochodowy dla psa lub kota - Amibelle
Wygodny i bezpieczny fotelik
Uniwersalne mocowanie
Kolorach przewodni: czerwony
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 różowym, czekoladowym, 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
Decydując się na psa, powinniśmy przemyśleć wszystko w najdrobniejszym szczególe, by zapewnić mu jak najlepsze pieskie,
szczęśliwe życie. To decyzja, z którą wiąże się najbliższych kilkanaście lat, więc we wszystkich swoich planach na ten czas
musimy uwzględnić swojego pupila. Dotyczy to również wyjazdów, na które bez względu na okoliczności chcemy ze sobą
zabrać naszego czworonoga. Podróż dla zwierząt to dość stresująca sytuacja, więc warto zastanowić się jak ten stres
zniwelować do minimum. Na pomoc przychodzi tutaj innowacyjne rozwiązanie w postaci fotelika samochodowego dla psa. W
ofercie naszego sklepu znajdziesz ogromny wybór tego typu akcesoriów, które są uniwersalne i pasują do każdego samochodu
osobowego.
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Zobacz naszą wyjątkową ofertę fotelików

Sprzedaż hurtowa

Jakie zalety ma fotelik samochodowy dla psa
Każdy człowiek ceni sobie wygodę, szczególnie w podróży. Warto z tego względu zadbać również o komfort Twojego psiaka.
Fotelik samochodowy to doskonały sposób, by Twój zwierzak dobrze czuł się w podróży i był przede wszystkim bezpieczny.
Nasze foteliki są proste w montażu, za pomocą elastycznych pasów, które można regulować wedle własnych potrzeb. Boki są
wzmocnione, by pies miał stabilną pozycję, która zminimalizuje ryzyko wypadnięcia z transportera oraz zapewni poczucie
bezpieczeństwa podczas awaryjnego hamowania czy też ostrych zakrętów. Psiaka można przypiąć do fotelika za pomocą
dołączonych pasów do jego obroży lub szelek.
Materiały naszym fotelików samochodowych dla psów są najwyższej jakości oraz niezwykle przyjemne, gdyż w środku znajduje
się miły zamsz, a na zewnątrz skóra ekologiczna, która jest prosta w czyszczeniu. Poduszka, na której pies spędza podróż, jest
wyjmowana, więc po każdej wycieczce bardzo szybko i łatwo można ją odświeżyć. Podróż z psem bez fotelika to ryzyko
przemieszczania i kręcenia się naszego czworonożnego pupila po całym samochodzie, co jest dla niego niebezpieczne i
stresujące, a dla właściciela niekomfortowe, gdyż nie może w pełni skupić się spokojnie na drodze.

Fotelik samochodowy dla psa to komfort podróży zarówno dla niego, jak
i dla właściciela
Fotelik samochodowy ma wiele zalet, z czego główną jest niewątpliwie zagwarantowanie bezpieczeństwa. Oferowany przez
nas fotelik ma czerwony kolor, który pięknie będzie komponował się z tapicerką samochodową, a jednocześnie zabezpieczy
przed sierścią i ewentualnym zabrudzeniem czy też podrapaniem, co mogłoby spowodować dodatkowe koszty naprawy lub
czyszczenia. Warto więc zainwestować w takiego rodzaju transporter, by cieszyć się każdą wspólną podróżą i spędzać ją ze
spokojem ducha.
Fotelik samochodowy dla psa to nie lada frajda dla zwierzaka podczas wyjazdów. Poduszka posiada podwyższenie, dzięki
czemu pies będzie mógł z zaciekawieniem podziwiać widoki za oknem. Rozmiar L idealnie sprawdzi się przy psach większych
ras. Zagwarantuj sobie i swojemu pupilowi ciekawe doznania podczas podróży, za które będzie z pewnością wdzięczny i z
utęsknieniem będzie czekał na kolejną przejażdżkę samochodową. Doskonały produkt w atrakcyjnej cenie tylko w naszym
sklepie internetowym Amibelle!
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