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Budka dla psa lub kota
rozmiar M czarno-biała
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: czarno-biały
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

Przyjęcie czworonoga pod swój dach wymaga odpowiednich przygotowań. Mowa tu przede wszystkim o skompletowaniu
wyprawki, doborze najlepszej karmy czy też zapewnieniu pupilowi miejsca do wypoczynku oraz snu. Znaczna część właścicieli
nie ma nic przeciwko, by pies czy kot spał razem z nimi, jednakże każde zwierzę powinno mieć swój własny kąt, który będzie
jednocześnie ostoją i miejscem relaksu. Obecnie na rynku znaleźć można wiele modeli legowisk, które różnią się od siebie
zarówno kształtem, wielkością, kolorami, materiałem użytym do produkcji, jak i również wykonaniem. Jednym z nich, który
cieszy się dużym uznaniem, jest czarno-biała budka dla psa lub kota w rozmiarze M. Jest to produkt solidny, trwały oraz dający
poczucie bezpieczeństwa, a wszystko to dzięki swojej charakterystycznej, zabudowanej formie.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę budek

Sprzedaż hurtowa
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Kupujemy legowisko - na co zwrócić uwagę?
Decydując się na zakup posłania dla naszego ulubieńca, powinniśmy kierować się jeszcze innymi czynnikami niż tylko
walorami estetycznymi legowiska. Należy wziąć pod uwagę również takie czynniki jak wytrzymałość produktu oraz jego jakość.
Nie bez znaczenia jest także materiał użyty do produkcji - zarówno obicia, jak i wypełnienia całego posłania. Zewnętrzna
tkanina znajdująca się na legowisku powinna być miękka, miła w dotyku, odporna na zniszczenia i wilgoć oraz łatwa w
utrzymaniu czystości. Jeżeli zaś chodzi o wypełnienie legowiska, to materiał ten musi być odporny na odkształcenia. Jego
wnętrze nie może być ani zbyt miękkie, ani zbyt twarde. Musi także zapewniać odpowiednią izolację od chłodnego podłoża.

Jednym z ważniejszych kryteriów jest rozmiar legowiska, który musi być oczywiście dopasowany do wielkości psa czy też kota.
Przed zakupem budki warto więc dokładnie zmierzyć naszego pupila. Powinniśmy znać jego długość od głowy do nasady
ogona, a następnie do otrzymanego wyniku dodać około 20 cm. Budka powinna być na tyle duża, by zwierzę mogło bez
problemu się w niej obrócić, wygodnie ułożyć czy też przeciągnąć. Warto tu także zaznaczyć, że kupowanie zbyt dużego
posłania dla szczeniaka lub kociaka może okazać się nie najlepszym pomysłem. Maluch może czuć się niekomfortowo w zbyt
dużym legowisku, a co za tym idzie - może nie chcieć w nim wypoczywać.
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