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Małe schody dla psa Amibelle
różowe
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 soczystym kolorze: i różowym
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 niebieskim.
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
Psy kochają wysokie miejsca w domu, które dają pogląd na całe pomieszczenie. Dzięki temu pies może w pełni obserwować
swoje otoczenie. Niestety, bardzo często psiaki nie s,ą zdolne do tak sprawnego przemieszczania się ze względu na chorobę,
wzrost czy wiek. Pluszowe schody dla psa potrafią tę sytuację zupełnie odmienić, a pies odzyska nie tylko radość z życia, ale
także pozna nowe - zupełnie wcześniej nieznane - miejsca, które warto odwiedzić. Daj swojemu psu coś, czego wcześniej nie
zaznał. Poznaj małe schodki dla psów firmy Amibelle!
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Schodki dla psa to rzecz w domu wprost niezbędna!
Psy świetnie się czują, gdy mogą swoim wzrokiem objąć całe mieszkanie. Niestety przeważnie muszą zadowolić się podłogą,
która jest mniej atrakcyjna w porównaniu z fotelami czy kanapami. Nasze schodki dla psów pozwolą pokonać te ograniczenia.
Najwyższej jakości materiał jest niezwykle wytrzymały, a czerwony, głęboki kolor cudownie sprawdzi się w nowoczesnym
mieszkaniu. Jego miękkość zagwarantuje przyjemność z korzystania dla zwierzęcych łapek, zaś sam materiał jest bardzo
wytrzymały. Mycie jest ułatwione dzięki powleczeniu, które jest zdejmowane i bardzo łatwo się czyści.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę schodków

Sprzedaż hurtowa

Solidna budowa i szkielet gwarantują stabilność całej konstrukcji, która zapewnia bezpieczne użytkowanie. Tańsze produkty
bywają chybotliwe i powodują autentyczne zagrożenia dla psów, gdyż mogą się zawalić lub przesunąć w trakcie wspinania.
Wysokość i głębokość każdego schodka opracowaliśmy wspólnymi siłami, by każdy pies odczuwał łatwość wychodzenia.
Piękny wygląd powoduje, że takie psie schodki są także niezwykle ładnym - i przy tym równie ciekawym - wystrojem naszego
mieszkania. Dobra jakość i świetna cena dają w zamian coś, co warto mieć w nadmiarze - szczęścia naszego pupila.

Pluszowe schody dla psa to same zalety!
Zarówno psy, jak i ludzie, są podatni na choroby czy zwyrodnienia, które rujnują ich zdrowie. Problemy z kręgosłupem
niezwykle utrudniają poruszanie się i wchodzenie na kanapę czy wysoki fotel. Inne psy przez swoją wielkość nie są w stanie
fizycznie wykonać wysokiego skoku, by wdrapać się na ukochaną kanapę. Innym zaś przez wiek odmawiają posłuszeństwa
stawy, które powodują każdorazowy ból i niemożność zdobywania nowych przestrzeni. Jeśli pragniesz ułatwić Twojemu
pupilowi codzienne poruszanie się i pozwolić mu na zdobywanie nowych zakątków mieszkania, najwyższej jakości schody będą
doskonałym rozwiązaniem. Zapewniamy najwyższą jakość, gdyż każdy produkt jest przez naszą ekipę dogłębnie testowany, a
wszelkie uchybienia - likwidowane już na etapie projektowania.
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