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Fotelik samochodowy dla psa
lub kota LUX M czerwony
Cena brutto

280,00 zł

Cena netto

227,64 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

5903003200642

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: 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 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 czekoladowym, niebieskim czarnym, białym lub różowym.
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.

39/47 cm

29/38 cm

21/25 cm

Design: Amibelle EU
Bezpieczeństwo oraz komfort podróży to takie kwestie, które nigdy nie powinny zostać zepchnięte na dalszy plan.
Samochodem poruszamy się do pracy, załatwiamy sprawy na mieście lub wyjeżdżamy na wakacje. Jednak bardzo często pies
jest pomijany, gdy pod uwagę bierzemy wyjazd na spacer poza miastem. A to błąd, który sprawia, że pies nie zyskuje radości
z poznania nowych, ciekawych terenów. Czy brać pieska i zaoferować mu niespokojną podróż, czy też zostawić go w domu? Te
rozterki rozwiewa najlepszej jakości psi fotelik do samochodu Amibelle.

Miękki fotelik dla psa zmieni Wasze wspólne wyjazdy
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Nasz fotelik cechuje się rozwiązaniami z najwyższej półki, zaś model LUX jest ucieleśnieniem wszelkich marzeń na temat tego
akcesorium. Rewelacyjnej jakości materiał w kolorze głębokiej czerwieni perfekcyjnie dopełni wnętrze każdego auta,
rozbudzając je nieco i nadając mu życia. Sam materiał jest pierwszej jakości i zdecydowanie ułatwia czyszczenie, w
przeciwieństwie do tańszych odpowiedników. Jest także stosunkowo odporny na przebarwienia, plamy czy rozerwania, więc
nie straszne są mu nagłe skoki wprost do auta z brudnymi od błota łapkami.
Mocne, nylonowe pasy, którymi montuje się fotelik do samochodu, są najwyższej jakości i wytrzymują każde obciążenie.
Wewnętrzne szelki zatrzymują psiaka wewnątrz, na czas całej podróży. Zapewniają także bezpieczeństwo porównywalne z
bezpieczeństwem oferowanym podróżującym ludziom. W razie wypadku czy ostrego hamowania, pies jest chroniony pasami
niczym człowiek i może dzięki temu wyjść cało z wielu, bardzo ciężkich, opresji. Wysokie ścianki boczne dają czworonogowi
poczucie intymności i domowej atmosfery, której tak bardzo potrzebuje w podróży, oraz wyciszają dźwięki z zewnątrz. Rozmiar
M jest idealny dla psów średniej wielkości.

Psi fotelik dla samochodu to najlepsze, co mogło Was spotkać
Pies w podróży często nie czuje się komfortowo, gdyż działające na niego przeciążenia są zupełnie niezrozumiałe. Nagłe
przyspieszenia, hamowania czy zmiana kierunków powoduje, że często staje się podenerwowany i otumaniony. Zaczyna przy
tym szukać miejsca, gdzie takie rewelacje się nie zdarzają, ale niestety w samochodzie takiego miejsca nie ma. Te problemy
całkowicie niweluje nasz fotelik do auta dla psa, który zapewni mu miękki i wygodny wypoczynek podczas podróży. Dźwięk
wokoło staje się nieco przyciszony, a miękkość poduszeczki oraz boków powodują, że pies zacznie się powoli uspokajać.
Psiaki uwielbiają poznawać nowe miejsca, wąchać nowe zapachy czy biegać po wcześniej nieznanych terenach. Odbieranie im
tego powoduje, że pies nie zazna życia, o którym skrycie marzył, a my nie będziemy świadomi tego, jak bardzo nasz
czworonóg potrafi się cieszyć z małych rzeczy wykonywanych wspólnie. Wypady za miasto z całą rodziną staną się częstym
sposobem spędzania wolnego czasu. Zapraszamy serdecznie do zakupu!
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