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Legowisko trampolina
Amibelle rozmiar S
Cena brutto

234,99 zł

Cena netto

191,05 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

4 dni

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Legowisko trampolina - Amibelle
Doskonałe na prezent
Mocny stabilny stelaż
Nie ślizga się, dzięki gumowym wypustkom na metalowych nogach
Można je wykorzystywać wewnątrz jak i na zewnątrz domu/mieszkania
Rozmiar: S
To wspaniałe legowisko świetnie sprawdza się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na zewnątrz. Powierzchnia do
spania wykonana z wysokiej jakości mocnej tkaniny, która zapewnia cyrkulację powietrza pod legowiskiem chroniąc przed
przegrzaniem, natomiast stelaż jest bardzo stabilny, wykonany z metalowy z chromowanych, mocnych rurek. W warunkach
zewnętrznych legowisko skutecznie izoluje pieska od zimnego i często wilgotnego podłoża, jak również przed insektami typu
kleszcze itp. Całość prezentuje się bardzo elegancko. Śpiąc na tym legowisku twój pupil na pewno poczuje się bardzo
komfortowo
Wszystkie akcesoria marki Amibelle przechodzą kontrolę jakości, aby zaspokoić gusta nawet najbardziej wybrednego
klienta.
Całość prezentuje się bardzo stylowo.
Idealne na prezent.
Materiał: 100% poliester
Prać w pralce max w 30%
Nie wybielać
Nie prasować
Nie suszyć w suszarce
Nie czyścić chemicznie
Wymiary:
Rozmiar
S
Design: Amibelle EU

Długość

Szerokość

Wysokość

78 cm

59 cm

16 cm

Każde zwierzę domowe musi mieć swoje miejsce, w którym może wygodnie się położyć, poczuć się bezpiecznym i w spokoju
odpocząć. Warto więc zainwestować w odpowiednie legowisko, które byłoby tylko do jego użytku. Na rynku można znaleźć
naprawdę przeróżne modele. Wybór zależy oczywiście od wielkości zwierzęcia i miejsca w mieszkaniu, ale godnym uwagi jest
legowisko trampolina (w szczególności firmy Amibelle). Nie jest to tradycyjny typ, jaki wszyscy dobrze znamy. Nie leży na
podłodze, lecz stoi na specjalnych nóżkach. Dzięki temu futrzak nie będzie się obijał o twardą nawierzchnię i nie przejdzie do
niego chłód posadzki (co jest groźne dla małych psów oraz kotów i może im zaszkodzić). Jeśli nasze zwierzę jest niewielkich
rozmiarów, wystarczy kupić trampolinę w rozmiarze S, która jest ergonomiczna i na pewno zmieści się nawet w małych
mieszkaniach.
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Legowisko trampolina, czyli wygoda i funkcjonalność
Ten typ legowisk wbrew pozorom charakteryzuje niezwykła miękkość. Choć materiał na stelażu jest sztywno rozciągnięty, to
jednak pies czy kot nie odczuje tego ze względu na znajdujące się pod nim powietrze. Z całą pewnością będzie wygodniejsze
od wersji leżącej bezpośrednio na podłodze.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę legowisk

Sprzedaż hurtowa

Trampolina jest lekka, dzięki czemu można ją przenosić w dowolne miejsce, a nawet zabierać ze sobą na wyjazdy lub na
ogród. Nie pobrudzi się od ziemi czy piasku, ponieważ nie dotyka ich. Nie trzeba się także martwić o to, że się przewróci,
ponieważ szkielet legowiska jest bardzo stabilny.

Wytrzymałość i gwarancja jakości
Firma Amibelle znana jest z tego, że tworzy bardzo profesjonalne produkty, które są wytrzymałe i oporne na zniszczenia.
Trampolina w rozmiarze S posiada specjalny, metalowy stelaż, a jego złożenie nie powinno przysporzyć nikomu problemu.
Zbudowany jest z materiałów najlepszej jakości, które nie ulegną korozji nawet po wystawieniu legowiska na zewnątrz w
czasie deszczu.
Psy i koty lubią drapać oraz gryźć różne przedmioty. Może więc zdarzyć się tak, że zaczną “kopać” w trampolinie. Zwykłe
legowiska mogłyby zostać uszkodzone lub pogryzione, ale nie stanie się tak w tym przypadku. Materiał trampoliny jest
stosunkowo śliski, więc pazur po prostu się po nim zsunie.
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