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Legowisko XXL białe Amibelle
Cena brutto

255,99 zł

Cena netto

208,12 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

LEGSUPLUXXXL

Materiał

skóra ekologiczna / poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Legowisko XXL Amibelle
Dedykowane dla psów ras dużych i bardzo dużych
Nowoczesna stylistyka
Wspaniale nadaje się na prezent
Wytrzymały materiał skóropodobny
Kolor przewodni: biały
Bardzo duże, wygodne legowisko dla psów ras dużych i bardzo dużych. Wykonane zostało z materiału przypominającego
ekoskórę. Wewnątrz znajduje się gruby materacyk z pianki poliuretanowej obszyty z jednej strony tkaniną zamszową, a z
drugiej ekoskórą. Boczki legowiska również wypełniono pianką poliuretanową. Wnętrze legowiska oraz poduszka została
obszyta zamszową tkaniną. Łatwo utrzymać je w czystości – sierść nie wbija się w tkaniny. Całość prezentuje się na prawdę
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: poliester, pianka poliuretanowa
Wymiary: zewnętrzne 115 cm x 80 cm
wewnętrzne 100 cm x 60 cm
Design: Amibelle EU
Duże rasy psów potrzebują odpowiedniej wielkości miejsca na odpoczynek. W firmie Amibelle znamy psie wymagania i dlatego
zaprojektowaliśmy legowisko w rozmiarze XXL, które może być użytkowane przez nawet bardzo duże psy w sposób
komfortowy. Będzie dla niego bezpieczną oazą, w której odpocznie po całym dniu zabawy lub schowa się przed hałasem i
gośćmi w domu. Legowisko XXL w kolorze białym od marki Amibelle to doskonały wybór, jeśli chcesz sprawić swojemu psu
wyjątkowe miejsce do spania.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę legowisk

Sprzedaż hurtowa
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Legowiska dla psów to coś, czego nie może zabraknąć w Twoim domu
Legowiska firmy Amibelle to najwyższa jakość z półki premium. Całość wykonana jest z materiału skóropodobnego z zewnątrz,
który chroni przed nagłymi uszkodzeniami, plamami i daje się bardzo łatwo czyścić - nawet samą wodą. Dodatkowo wyszycie
w kształcie rombów nadaje legowisku wyjątkowego designu. Wnętrze wykonaliśmy z materiału zamszowego, który daje
naszemu pupilowi wygodę i miękkość. Cały dół wypełniony jest grubą pianką poliuretanową, która zapewnia wieloletnie
użytkowanie legowiska, które nie straci swojego kształtu. Mimo ogromnej wagi dużych ras psów, ten model nie ugniata się, a
wypełnienie nie zbryla, więc w efekcie daje się użytkować długimi latami. Boczki również wypełnione są pianką, co pozwala
psu na wygodne oparcie na nich głowy.

Legowisko Amibelle XXL to styl i komfort w jednym!
Legowisko Amibelle XXL w białym kolorze jest nie tylko komfortowe dla psa, ale również niezwykle stylowe. Piękne romby,
najwyższej klasy materiały oraz szycie z dbałością o najmniejsze szczegóły to tylko kilka cech, które spowodują, że legowisko
cudownie zgra się z wystrojem dowolnego wnętrza. Kolor biały będzie pięknie wyglądał, niezależnie od sposobu umeblowania
mieszkania i da efekt czystości i subtelności. Przypadnie do gustu nawet najbardziej wymagającym klientom, którzy cenią
sobie nowoczesny design. Twój pies pokocha nasze legowiska. Będzie dzięki nim wyspany, zrelaksowany i uspokojony.
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