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Budka dla psa lub kota
rozmiar XL czarno-biała
Cena brutto

223,99 zł

Cena netto

182,11 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: XL
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

XL
55 cm
Design: Amibelle EU

Szerokość

Długość

55 cm

55 cm

Obecnie, na rynku znaleźć można wiele różnorodnych legowisk dla kotów i psów. O tym, jak istotne jest, by każdy czworonóg
miał swój własny kąt, w którym może się zrelaksować, z pewnością nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak nie wszystkie
legowiska są tak samo dobre dla każdego zwierzęcia, dlatego też warto poznać kilka wskazówek, które mogą okazać się
pomocne w wyborze tego najbardziej odpowiedniego. Przede wszystkim posłanie powinno być odpowiednio duże. Warto więc
zmierzyć naszego zwierzaka, zarówno na długość, jak i szerokość, a do tego dodać z każdej strony po mniej więcej 20 cm.
Zbyt małe może spowodować, że pupil nie będzie chciał w nim przebywać przez wzgląd na ciasnotę. Z kolei zbyt duże może
dawać mu poczucie osamotnienia i brak poczucia bezpieczeństwa.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę budek

Sprzedaż hurtowa
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Na co zwracać uwagę, kupując legowisko?
Poza odpowiednim rozmiarem legowiska dla psa lub kota, warto zwrócić uwagę na materiał, z jakiego zostało ono wykonane.
Najłatwiejsze w czyszczeniu okażą się proste, plastikowe legowiska z podwyższonymi bokami, jednak znaczna część z nich nie
zapewnia zwierzęciu zbyt dużego komfortu. Innym rozwiązaniem są wiklinowe koszyki, których też warto unikać, szczególnie
w przypadku, gdy mamy szczeniaka lub też aktywnego psa lubiącego gryźć różne rzeczy. Czworonogi ceniące sobie
samotność z pewnością docenią czarno-białe budki dla psa lub kota, które nabyć można w rozmiarze XL. Zabudowane z każdej
strony, z niewielkim wejściem, staną się oazą spokoju i bezpiecznym miejscem na wypoczynek.

Czarno-białe budki dla psa lub kota w rozmiarze XL są w środku ciemne i ciepłe, co daje gwarancję maksymalnego komfortu w
trakcie drzemki. To właśnie ten typ posłania polecany jest czworonogom nieśmiałym lub też takim, które zostały adoptowane i
potrzebują czasu na odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Niezależnie od wybranego modelu, dobrym pomysłem może
okazać się położenie dodatkowego kocyka, który nasz pupil będzie mógł dowolnie ułożyć. Warto także pamiętać o regularnym
czyszczeniu posłania, co może zapobiec rozwojowi bakterii, jak również powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Wszystko to
sprawi, że nasz pupil z pewnością będzie chętnie korzystał ze swojego nowego legowiska, które będzie służyło mu przez wiele
lat.
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