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Budka dla psa lub kota
rozmiar XL czarna
Cena brutto

223,99 zł

Cena netto

182,11 zł

Czas wysyłki

4 dni

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Budka z roletą Amibelle
Doskonała na prezent
Super wytrzymały materiał
Rozmiar: XL
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

XL
55 cm
Design: Amibelle EU

Szerokość

Długość

55 cm

55 cm

Decydując się na zakup legowiska dla psa lub kota, warto wiedzieć, że nie istnieje coś takiego jak “uniwersalne posłanie”.
Każdy pupil ma nieco odmienne potrzeby oraz indywidualne preferencje. Wybierając odpowiednie legowisko, należy zwrócić
uwagę na kilka kwestii, takich jak jego wielkość, kształt oraz materiał z jakiego zostało wykonane. Posłaniem, które cieszy się
dużą popularnością, jest czarna budka dla psa lub kota w rozmiarze XL. Istnieje wiele powodów, dla których warto rozważyć jej
zakup. Przede wszystkim budka daje gwarancję spokojnego wypoczynku i snu. Warto zakupić ją szczególnie czworonogowi,
który regularnie poszukuje on kryjówek, przykładowo w szafie, czy pod stołem. Psy i koty bardzo dobrze czują się w
niewielkich, osłoniętych pomieszczeniach, co stanowi kolejny argument przemawiający za jej zakupem.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę budek

Sprzedaż hurtowa
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Budka dla psa lub kota w odpowiednim rozmiarze
Niezależnie od tego, na jaki typ legowiska się zdecydujemy, należy pamiętać o odpowiednim jego rozmiarze. Nie powinno ono
być zbyt duże (wówczas pupil może nie czuć się w nim bezpiecznie), ani też zbyt małe, ponieważ mogłoby to negatywnie
wpływać na komfort snu. Dlatego też przed zakupem posłania warto dokładnie zmierzyć naszego czworonoga, a następnie, do
otrzymanej wartości, dodać przynajmniej 20 cm. Wówczas otrzymujemy gwarancję, że przebywanie w budce przez naszego
psa lub kota będzie dla niego komfortowe. Obecnie wielu producentów posiada w swojej ofercie posłania w wielu różnych
rozmiarach, dlatego też bez większego problemu powinniśmy znaleźć coś dla siebie.

Równie istotny jest sam kształt legowiska. Współcześnie, na rynku można wybierać spośród wielu różnych kształtów budek
oraz innych posłań. Do najpopularniejszych zaliczyć można te w kształcie prostokąta lub też okrągłe. Nie bez znaczenia jest
także ich miękkość. Podobnie, jak materace wykorzystywane w sypialni, tak i legowiska dla czworonogów różnią się od siebie
twardością. Część z nich może być miękka i wypełniona pierzem, zaś inne mogą być sztywniejsze, wypełnione pianką.
Decydując się na zakup legowiska, warto kierować się przede wszystkim wielkością pupila. Im mniejszy jest pies, czy też kot,
tym bardziej miękkie posłanie powinien mieć. Większe czworonogi mogą zapadać się pod wpływem własnej masy w
legowiskach o nieco mniej zwartej strukturze. Kwestia ta wpływa nie tylko na komfort zwierzęcia, ale i na trwałość samego
posłania.
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