AmiBelle Agnieszka Mruk
ul. Kwiatowa 10
62-060 Stęszew
www.amibelle.pl

Dane aktualne na dzień: 16-09-2019 22:23

Link do produktu: https://www.amibelle.pl/male-schody-dla-psa-amibelle-niebieskie-p-330.html

Małe schody dla psa Amibelle
niebieskie
Cena brutto

140,00 zł

Cena netto

113,82 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

SCHODY-WELUR-MAŁE

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Małe schody dla psa - Amibelle
Dla młodych i starszych psów
Dla psów, cierpiących na schorzenia kręgosłupa lub mających problemy ze stawami
Wszechstronna możliwość zastosowania
Pokrycie łatwo zdjąć i wyprać
Dostępne w soczystym kolorze: niebieskim
Wykonane z pianki tapicerskiej, sztywnej, niezapadającej się.
Schody są dedykowane szczególnie młodym, małym lub starszym schorowanym psom dla których wejście na kanapę lub do
auta jest problemem. Schody to idealna pomoc przy wchodzeniu na podwyższone miejsca dla bardzo młodych oraz starszych
zwierząt, jak również tych które cierpią na schorzenia kręgosłupa lub mających problemy ze stawami. Umożliwiają
samodzielne wchodzenie na podwyższone miejsca, wszędzie tam gdzie jego zdrowie lub wielkość mu na to nie pozwalają.
Schody łatwo utrzymać w czystości ponieważ powleczenie zapinane jest na zamek i można je prać w pralce.

Zobacz także te schodki w kolorze różowym.
Wszystkie akcesoria marki Amibelle przechodzą kontrolę jakości , aby zaspokoić gusta nawet najbardziej wybrednego
klienta.
Całość prezentuje się bardzo stylo.
Idealne na prezent.
Materiał: 100% Poliester
Prać w pralce max w 30%
Nie wybielać
Nie prasować
Nie suszyć w suszarce
Nie czyścić chemicznie
Wymiary:
Wysokość: 30 cm, wysokość stopnia: 10 cm; szerokość 30cm
Design: Amibelle EU
Każdy wielbiciel czworonogów chce sprawiać swojemu psu jak najwięcej przyjemności każdego dnia. Wiele osób traktuje
zwierzęta jak pełnoprawnego członka rodziny i nie ma w tym nic dziwnego, gdyż każdy z nas zapewne zna popularne
powiedzenie “pies to prawdziwy przyjaciel człowieka”. By wychodzić naprzeciw potrzebom zwierząt domowych, w ofercie
naszego sklepu pojawiły się wszelkie akcesoria, które ułatwiają życie nam oraz naszym pupilom. Znajdziesz tu innowacyjny
produkt, którym są małe schody dla psa Amibelle w niebieskim kolorze. Warto poznać ich wspaniałe zalety już dziś, by
wyposażyć w nie swój dom czy mieszkanie. To nieoceniona pomoc dla naszym czteronożnych pupili, więc warto w nie
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zainwestować już dziś.

Zalety schodów dla psów
Schody dla psa oferowane w naszym sklepie mają różne wielkości, więc warto wybrać ten rozmiar, który będzie odpowiedni
gabarytowo dla rasy naszego pupila. Duże schody, jak sama nazwa wskazuje, idealnie sprawdzą się w przypadku większych
ras, natomiast mały model jest zadedykowany mniejszym psim rasom. Schody dla psa Amibelle to innowacyjne rozwiązanie,
które jest idealnym sposobem, aby pomóc zwierzakowi dostać się do jego ulubionego miejsca. Zdarza się, że nasz zwierzak
uwielbia wylegiwać się w fotelu czy na kanapie, jednak są to dla niego za wysokie miejsca, do których trudno dotrzeć. Właśnie
w takich przypadkach schody idealnie pomogą naszemu pieskowi dostać się na wyższy poziom.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę schodków

Sprzedaż hurtowa

Małe schody dla psa są bardzo solidne w swojej konstrukcji, nie chwieją się na boki i nie ma szans na ich przewrócenie się. To
bardzo ważne, by taki psi gadżet był stabilny i bezpieczny, gdyż pies będzie całym ciałem wywierać na niego nacisk. Nasze
schody są bardzo wytrzymałe, więc bez problemu zniosą wszelkie psie przeciążenia, gwarantując bezpieczne dotarcie do celu.
Wzmacniania gąbka oraz materiał antypoślizgowy zapobiega wszelkim poślizgnięciom, które mogłyby spowodować opłakany
w skutkach upadek z wysokości lub nieprzyjemną, wymagającą leczenia kontuzję.

Pozwól swojemu psu dotrzeć w ulubione miejsce za pomocą schodów!
Jeśli nasz zwierzak jest za mały, by wskoczyć na ulubioną kanapę, na której może urządzić sobie drzemkę obok swojego
ukochanego opiekuna, lub jego wiek bądź schorzenie nie pozwalają na skoki, oferowane przez nas schody doskonale rozwiążą
ten problem. Życie psa stanie się wygodniejsze i dużo bezpieczniejsze. Twój pupil będzie Ci wdzięczny każdego dnia za to w
jak wspaniały sposób usprawnisz jego poruszanie się po domu. Schody dla psa Amibelle w niebieskim kolorze pięknie ozdobią
wnętrze Twojego mieszkania Obicie można z łatwością zdejmować w celu przeczyszczenia lub wyprania w pralce. Ułatw już
dziś życie swojemu zwierzakowi, który jest za mały, by poradzić sobie z daną wysokością lub cierpi na urazy stawów bądź
schorzenia kręgosłupa. Schody będą również świetną pomocą przy wejściu psa do auta w celu wspólnych wakacji lub wizyty u
weterynarza.
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