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Bezrękawnik z odpinanym
kapturem i aplikacją Amibelle
Cena brutto

51,99 zł

Cena netto

42,27 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

PŁASZCZYK-Z-ODP.KAP.-KP7

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Bezrękawnik z odpinanym kapturem i aplikacją - Amibelle

Cieplutki, bezrękawnik na jesienne i zimowe spacery
Prosty i szybki sposób zakładania
Odpinany kaptur
Podszyty ciepłą pikówką
Trzy ciekawe kolory: liliowy, heban, zielony
Dostępne rozmiary: XS, S, M, L
Bezrękawnik uszyty jest z nieprzemakalnego ortalionu. Dzięki czemu chroni nie tylko przed zimnem, ale również przed
wiatrem i deszczem. Wnętrze podszyte jest ciepłą pikówką w kolorze czarnym. Ubranko ma odpinany kaptur dzięki czemu
jeszcze łatwiej dopasujesz je do panujących warunków atmosferycznych. Zapinane jest na szerokie rzepy pod brzuszkiem i
pod szyją, co pozwala w szybki i wygodny sposób dopasować ubranko tak, aby maksymalnie chroniło pieska przed zimnem.
Na plecach przyszyte zostało metalowe kółko ,do którego można zapiąć smycz. Dodatkowo zostało ozdobione kolorową
aplikacją. Znakomicie nadaje się na jesienne i zimowe spacery.

Wszystkie ubranka marki Amibelle przechodzą kontrolę jakości, aby zaspokoić gusta nawet najbardziej wybrednego
klienta.
Całość prezentuje się bardzo stylo.
Idealne na prezent.
Ubranie zapakowane w foliowe etui wraz z oryginalnymi metkami Amibelle.
Materiał: 100% Poliester
Prać w pralce max w 30%
Nie wybielać
Nie prasować
Nie suszyć w suszarce
Nie czyścić chemicznie
Design: Amibelle EU
Tabela rozmiarów:
Rozmiar
XS
S
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Obwód szyi
24-26

Obwód klatki
30-34

Długość
21

Waga
1-2 kg

26-27

36-38

26

2-3 kg

Przewidywana rasa
York miniaturka,
Chihuahua
York, Maltańczyk,
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www.amibelle.pl

M

36-37

38-40

29

3-5 kg

L

32-34

44-46

32

5-7 kg

XL

36-38

45-47

38

7-10 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz rozmiar: XS , S , M (+ 1,00 zł ), L (+ 2,00 zł ), XL (+ 2,00 zł )
Wybierz kolor: liliowy , heban , zielony
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West
Shih-tzu, Sznaucer
miniaturka, Pudel
miniaturka
Pekińczyk, West,
Sznaucer miniaturka
Fox Terier, Cocker
Spaniel

