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Fotelik samochodowy dla psa
lub kota LUX M białyczerwone pasy
Cena brutto

280,00 zł

Cena netto

227,64 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

5903003200628

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Fotelik samochodowy dla psa lub kota - Amibelle
Wygodny i bezpieczny fotelik
Uniwersalne mocowanie
Kolorach przewodni: biały z czerwonymi dodatkami
Dostępny w rozmiarze: M
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 w kolorze czarnym.
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.

M

42/47 cm

35/40 cm

20/25 cm

Design: Amibelle EU
Każdy właściciel psa prędzej czy później staje przed dylematem, co zrobić ze swoim pupilem podczas wyjazdu. Zazwyczaj są
dwa wyjścia: zostawić zwierzę pod opieką u kogoś znajomego bądź w hotelu dla zwierząt albo zabrać go ze sobą. Wielu
miłośników czworonożnych pupilów decyduje się na drugie rozwiązanie, gdyż traktują psa jak pełnoprawnego członka rodziny.
Jednak podróż samochodem zazwyczaj jest dla niego nieprzyjemna, stresująca i pełna obaw. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż
zwierzę nie zrozumie, dlaczego występują przeciążenia podczas jazdy czy też dlaczego nie może utrzymać równowagi w
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trakcie przyspieszania i hamowania. Bardzo pomocnym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest zastosowanie fotelika
samochodowego dla psa.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę fotelików

Sprzedaż hurtowa

Fotelik samochodowy dla psa to synonim bezpiecznej podróży dla
Twojego pupila
Fotelik samochodowy dla psa to przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa podczas jazdy autem, gdy przewozisz w nim
swojego pupila. Foteliki zostały dostosowane do każdych warunków na drodze, są uniwersalne i pasują do wszystkich
samochodów osobowych. Ich montaż jest bardzo prosty, a dodatkowe pasy znajdujące się wewnątrz fotelika służą przypięciu
psa za obrożę bądź za szelki, by zachował stabilną pozycję i nie miał możliwości przemieszczania się po samochodzie podczas
jazdy, co mogłoby spowodować urazy bądź niebezpieczne kontuzje czy też zwichnięcia. Sama budowa fotelika gwarantuje
bezpieczeństwo zwierzakowi, gdyż jego boki są usztywnione, co doskonale wpływa na komfort jazdy podczas ostrych
hamowań lub wchodzenia w zakręty. Materiał, z którego został wykonany produkt jest łatwy w czyszczeniu, gdyż z zewnątrz
został wyposażony w skórę ekologiczną, a wewnątrz - w przyjemny zamsz.

Zamień psi stres podczas podróży samochodem w bezpieczną
przyjemność za pomocą fotelika samochodowego dla psa!
Najważniejszą wytyczną, jaką powinieneś kierować się podczas dobierania fotelika samochodowego dla swojego, psa jest jego
odpowiednia wielkość. Oferowany rozmiar M idealnie sprawdzi się w przypadku psów średnich ras. Spraw, by na sam widok
fotelika Twój pies cieszył się, że czeka go kolejna wspólna podróż. Pamiętaj, że przewożenie zwierzaka w bagażniku jest
niebezpieczne, a w transporterze w typie klatki - niekomfortowe, gdyż zwierzę jest totalnie ograniczone małą przestrzenią i nie
może czerpać żadnej radości z jazdy, która go tylko stresuje. Fotelik samochodowy, znajdujący się w naszej ofercie, ma
podwyższoną poduszkę, która może przyczynić się do umilenia psu podróży, który będzie mógł bez problemu wyglądać za
okno i podziwiać widoki. Niestety brak fotelika sprawia, że pupil ma możliwość kręcenia się po całym aucie, jednocześnie
brudząc lub drapiąc naszą tapicerkę, co może narazić właściciela na dodatkowe koszty związane z czyszczeniem lub
odnawianiem jej.
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