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Legowisko beżowe z
motywem różanym Amibelle
Cena brutto

88,99 zł

Cena netto

72,35 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

LEGOWISKO-LADY3

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Legowisko z motywem różanym Amibelle
Stylowe legowisko dla psa lub kota
Wspaniale nadaje się na prezent
Wytrzymały materiał z pięknym motywem kwiatowym
Kolora przewodni: beżowy
Piękne legowisko z mięciutką poduszką. Przytulne i stylowe. Chociaż wiele zwierzaków uskarża się na pieskie życie, Ty możesz
zapewnić swojemu przyjacielowi życie usłane różami. Wystarczy sprawić mu to przytulne gniazdko z pięknym różanym
motywem. Gruba miękka poduszka odizoluje kota lub psa od zimnej podłogi. Ścianki legowiska usztywniono pianką
poliuretanową. Wnętrze legowiska oraz poduszka została obszyta zamszową tkaniną. Całość prezentuje się na prawde
elegancko i będzie ładnie prezentowała się w przestrzeni mieszkania.
Wszystkie akcesoria marki Amibelle przechodzą kontrolę jakości, aby zaspokoić gusta nawet najbardziej wybrednego
klienta.
Całość prezentuje się bardzo stylo.
Idealne na prezent.
Materiał: 100% poliester
Prać w pralce max w 30%
Nie wybielać
Nie prasować
Nie suszyć w suszarce
Nie czyścić chemicznie
Wymiary: 45cm x 40 cm x 15 cm
Design: Amibelle EU
Legowiska są dla psów są miejscem, w którym mogą się zrelaksować i odpocząć po wyczerpującej zabawie. To także ich
własny kąt, w którym powinny czuć się bezpiecznie i komfortowo. W Amibelle od lat tworzymy legowiska dla psów, które
charakteryzują się wyjątkową jakością i ciekawymi rozwiązaniami, które podnoszą ich funkcjonalność. Wszystkie oferowane
przez nas produkty są dokładnie testowane i sprawdzane przed wprowadzeniem ich do sprzedaży. Dzięki temu nasze
legowisko Amibelle z motywem różanym w kolorze beżowym jest dopracowane w każdym calu i zapewni Twojemu psu
komfort i spokój, na który zasługuje.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę legowisk
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Sprzedaż hurtowa

Legowisko dla psa w domu to stała radość naszego pupila
Oferujemy legowisko z najwyższej półki. Doskonała jakość materiału zewnętrznego zapewnia nie tylko długowieczność
produktu, ale także sprawia, że nie jest on podatny na zabrudzenia czy rozerwania. Wypełnienie naszego legowiska dla psów z
motywem różanym jest elastyczne i łatwo dopasowuje się do aktualnej pozycji, w której odpoczywa zwierzę. Dzięki temu ma
on zagwarantowany komfort na najwyższym możliwym poziomie. Stylowe obicie z eleganckim motywem róż sprawia, że
legowisko będzie świetnie komponowało się z każdym designerskim wnętrzem domu czy mieszkania. Firma Amibelle dba nie
tylko o ich komfort, ale także o właścicieli, którzy lubią, gdy dana rzecz okazuje się również pięknym meblem, który zwraca na
siebie uwagę.
Legowiska dla psa kota koniecznie musi być odpowiednio miękkie i dopasowane do wielkości psa lub kota. Położenie się
zwierzęcia na twardym podłożu zawsze skutkuje słabą jakością snu, więc zastosowanie miękkiej wyściółki było naszym celem
nadrzędnym już w procesie projektowania legowiska dla psów. Zostało ono dopasowane w taki sposób, aby pies mógł
komfortowo się w nim wyłożyć i odpocząć po dniu pełnym zabaw. To doskonałe miejsce zarówno na popołudniową drzemkę
regeneracyjną, jak i na głęboki, wartościowy sen dla pupila.
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