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Legowisko różowe 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
Kolorach przewodni: różowy
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 to niezwykle istotne akcesoria w każdym domu, który zamieszkują czworonogi. Nie tylko zapewniają bezpieczną
przestrzeń do odpoczynku i codziennego leniuchowania dla Twojego pupila, ale również pozwalają na odrobinę relaksu i
wyciszenie po aktywnie spędzonym dniu. Obecnie dużą rolę odgrywa nie tylko sama funkcjonalność legowiska, ale również
jego stylistyka, dzięki której wnętrze nabierze wyjątkowego charakteru. W tym celu doskonale sprawdzi się różowe legowisko
z motywem różanym Amibelle. Zaprojektowane jest w tradycyjnym stylu z kwiatowym wzorem, która doda uroku
różnorodnym aranżacjom wnętrz. Wysokiej jakości materiały, z których zostało wykonane gwarantują nie tylko wytrzymałość i
estetyczny wygląd przez długi czas, ale też wyjątkowo wysoki poziom komfortu dla każdego kota lub psa.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę legowisk
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Sprzedaż hurtowa

Wygoda i trwałość przez długi czas
Pomimo tradycyjnego kształtu różowego legowiska z motywem różanym Amibelle charakteryzuje się niezwykle wysoką
jakością wykonania. W tym celu wykorzystano poliester, który jest tkaniną o właściwościach oddychających. Dzięki temu
produkt wykazuje dużo większą odporność na gromadzenie się kurzu i zanieczyszczeń, a także nieprzyjemne zapachy. Gruba,
a przy tym miękka poduszka skutecznie odizoluje Twojego czworonoga od chłodnej podłogi i ochroni przed jej niekorzystnym
wpływem na zdrowie. Ścianki legowiska usztywniono pianką poliuretanową, dzięki czemu zachowuje naturalny kształt.
Dodatkowo wnętrze i poduszka została obszyta zamszową tkaniną.

Życie usłane różami z legowiskiem Amibelle
Różowe legowisko z motywem różanym Amibelle charakteryzuje się wyjątkową stylistyką z wykorzystaniem motywu
kwiatowego, który pięknie komponuje się z wnętrzami. Wykonane jest z miękkich materiałów, dzięki czemu zapewnia
komfortowe warunki do wypoczynku. Produkt dostępny jest także w wersji beżowej, która prezentuje się równie stylowo.
Posiada uniwersalny rozmiar 45 x 40 x 15 centymetrów, dzięki czemu idealnie sprawdzi się dla niewielkich ras psów i kotów.
Doskonale nadaje się na prezent dla osób, które cenią oryginalne wzornictwo akcesoriów w przestrzeni mieszkania. Legowisko
można prać w pralce, dzięki czemu na długo zachowa estetyczny wygląd.
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