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Budka dla psa Amibelle
rozmiar 1 czarna
Cena brutto

99,99 zł

Cena netto

81,29 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

BUDKA-DLA-PSA

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Budka dla psa - Amibelle
Doskonała na prezent
Rozmiar: 1
Super wytrzymały materiał
Kolor: czarny
Ta budka jest czymś wyjątkowym. Zapewni azyl i spokój twojemu pupilowi. Uszyto, ją z wysokiej jakości tkaniny wodoodpornej
( microfibra i kodura) oraz pianki poliuretanowej. Charakteryzuje się niezwykłą lekkością, ale zarazem wytrzymałością. Domek
jest sztywny – nie załamuje się. Dach domku przymocowany jest na zamek błyskawiczny dzięki czemu łatwo go zdjąć. Budkę
można prać. Domek najlepiej sprawdzi się w domu, na balkonie, na dworze w słoneczne dni.
Wszystkie akcesoria marki Amibelle przechodzą kontrolę jakości, aby zaspokoić gusta nawet najbardziej wybrednego
klienta.
Całość prezentuje się bardzo stylo.
Idealne na prezent.
Materiał: mikrofibra, Kodura, pianka poliuretanowa
Wymiary: szer 30 dł 35 wys 40
Design: Amibelle EU
Zwierzęta uwielbiają spędzać czas w swoich legowiskach. Umożliwiają one im komfortowy odpoczynek oraz odzyskanie sił
witalnych na zabawy kolejnego dnia. Służą także do leniuchowania, kiedy to nasz pies uspokaja się i odpoczywa. Niektóre psy
do pełni relaksu potrzebują zupełnego odcięcia od bodźców zewnętrznych, gdyż są podatne na łatwe rozbudzenie. Często są
to czworonogi wychowywane w domach, w których jest gwarno i głośno ze względu na bawiące się dzieci lub ruchliwą ulicę za
oknem. Idealnym posłaniem dla takich czworonogów będzie specjalna budka dla psa. Pomoże ona odciąć się pupilowi od
bodźców zewnętrznych i da mu możliwość na zdecydowanie głębszy i lepszy sen.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę budek

Sprzedaż hurtowa
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Budka dla psa Amibelle to jakość premium oraz oaza spokoju dla
Twojego pupila
Nasze budki dla psa cechują się rozwiązaniami premium zarówno w kwestii komfortu, jak i wykonania. Zastosowane w budce
materiały nie brudzą się zbyt łatwo, a ich odświeżenie jest bardzo proste. Dodatkowo całość można prać w pralce, co umożliwi
szybkie i skuteczne pozbycie się większych zabrudzeń. Sam wygląd, dzięki specjalnym materiałom, daje efekt luksusu, co
powoduje, że taka budka dla psa może pełnić również rolę pięknego mebla do Twojego mieszkania. Grube ścianki boczne oraz
daszek budki, gwarantują naszemu pupilowi zupełne odcięcie się od zewnętrznych bodźców, co skutkuje mocnym i głębokim
snem, który pozwoli odzyskać utraconą podczas zabaw energię. Daszek wykończony w romby pięknie łączy się z gładkimi
ścianami bocznymi. Całość jest niezwykle stylowa i efektowna.

Psy oraz koty uwielbiają spędzać swój wolny czas, śpiąc lub odpoczywając w swoim ulubionym legowisku. Nasza budka dla psa
poza najwyższym komfortem, oferuje także odcięcie od bodźców zewnętrznych jak światło czy głośne rozmowy lub
przejeżdżające obok naszych okien auta czy pociągi. Dla wielu psów problem głośności jest na tyle duża, że śpią bardzo słabo,
nie odbudowując swoich pokładów energii. Są przy tym apatyczne i bez życia, a ich siły witalne spadają z dnia na dzień. Daj
swojemu psu możliwość na sen idealny i zamów dla niego specjalną budkę dla psa, która umożliwi mu efektywny odpoczynek i
regenerację sił.
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