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Budka dla psa lub kota
rozmiar M czarna
Cena brutto

171,99 zł

Cena netto

139,83 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Budka z roletą Amibelle
Doskonała na prezent
Super wytrzymały materiał
Rozmiar: M
Kolor: czarny
Wspaniały domek dla psa lub kota. Prosta ale jakże funkcjonalna konstrukcja posłania sprawia że pupil poczuje się w nim
bardzo komfortowo. Domek uszyty został z wyjątkowo ładnych i niesamowicie trwałych materiałów. Stylowe połączenie łatwej
w czyszczeniu tkaniny poliestrowej ze skórą ekologiczną. Tego rodzaju materiały nie są podatne na zniszczenie oraz nie wbija
się w nie sierść i łatwo ją usunąć.
Wszystkie akcesoria marki Amibelle przechodzą kontrolę jakości, aby zaspokoić gusta nawet najbardziej wybrednego
klienta.
Całość prezentuje się bardzo stylo.
Idealne na prezent.
Materiał: poliester, skóra ekologiczna
Wymiary:
Rozmiar

Wysokość

M
40 cm
Design: Amibelle EU

Szerokość

Długość

36 cm

44 cm

Zwierzęta do odpowiedniego wypoczynku potrzebują własnego kąta, w który czują się bezpiecznie i w odizolowaniu mogą
pozwolić sobie na spokojną drzemkę. Z tego względu budki dla psów i kotów są bardzo chętnie wybierane przez posiadaczy
czworonogów. Nie tylko zapewniają komfortową przestrzeń do relaksu i pomagają zregenerować siły po różnorodnych
aktywnościach, ale też ze względu na konstrukcję dają możliwość schowania się przed domowym zgiełkiem. Zalecana jest dla
każdego czworonoga, szczególnie płochliwych lub ze specjalnymi zapotrzebowaniami. Czarna budka dla psa lub kota w
rozmiarze M została zaprojektowana z uwzględnieniem zarówno potrzeb zwierząt, jak i ich właścicieli. Nie tylko gwarantuje
komfort na wysokim poziomie, ale też prezentuje się bardzo stylowo, a przy tym jest funkcjonalna.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę budek

Sprzedaż hurtowa
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Idealne legowisko dla każdego zwierzaka
Czarna budka dla psa lub kota producenta Amibelle w rozmiarze M została zaprojektowana z uwzględnieniem funkcjonalności
zarówno dla zwierzaków, jak i właściciela. Wykonano ją z połączenia wysokiej jakości i bardzo wytrzymałych materiałów poliestru oraz skóry ekologicznej. Tkaniny te nie tylko są odporne na zniszczenia, które mogą powstać na skutek drapania lub
gryzienia czworonogów, ale też można bardzo łatwo utrzymać je w czystości. Sierść nie wbija się legowisko, dzięki czemu bez
problemu można ją usunąć. Sprawia to, że produkt zachowuje estetyczny wygląd przez długi czas. Ponadto odpowiednia
konstrukcja sprawi, że Twój pupil poczuje się bardzo komfortowo!

Minimalizm w stylowej odsłonie
Wybierając legowisko dla swojego pupila, kierujemy się nie tylko jego funkcjonalnością, ale też wyglądem. Budka dla psa lub
kota marki Amibelle nie tylko jest niezwykle wygodna, ale również prezentuje się bardzo elegancko. Do wyboru jest wersja
czarna lub czarno-biała w rozmiarze M o wymiarach 40 x 36 x 44 centymetry lub L 55 x 55 x 55 centymetrów. Ze względu na
uniwersalną, a przy tym minimalistyczną stylistykę doskonale wygląda niezależnie od wystroju wnętrza. Domek uszyto z
materiałów, które prezentują się wyjątkowo elegancko. Dzięki temu zaspokoi gusta najbardziej wymagających klientów.
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