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Legowisko XXL czarne
Amibelle
Cena brutto

255,99 zł

Cena netto

208,12 zł

Dostępność

Chwilowo brak

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: czarny
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
Wygodne legowisko jest niezbędnym produktem dla każdego psa. Legowisko XXL firmy Amibelle to połączenie najlepszych
cech, zamkniętych w bardzo dużym legowisku. Jest ono idealne dla psów ras o dużych rozmiarach. Podaruj swojemu pupilowi
coś, co będzie mu sprawiało radość i da mu wyjątkowy komfort. Legowisko Amibelle w rozmiarze XXL doskonale sprawdzi się
jako leżanka dla Twojego pupila, a uniwersalny kolor czarny sprawi, że będzie ono doskonale pasowało do Twojego domu lub
mieszkania.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę legowisk

Sprzedaż hurtowa
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Legowisko dla wielkiego psa to wielka dawka radości
W firmie Amibelle znamy potrzeby psów, także tych największych ras. Projektując to legowisko, braliśmy pod uwagę ich
wymiary, a także wagę i upodobania. W efekcie otrzymaliśmy legowisko, które perfekcyjnie spełnia wszelkie wymagania
zarówno dużych psów, jak i ich właścicieli. Bardzo grube wypełnienie z pianki poliuretanowej nie wygniata się i nie ubija,
zapewniając stały komfort, nawet po długim czasie intensywnego użytkowania. Nowoczesna stylistyka zachowana w
minimalizmie cechuje się dobrym dopasowaniem z każdym rodzajem mieszkań. Skóropodobny materiał z zewnątrz
rewelacyjnie się odświeża, dzięki czemu nasz pies ma posłanie zawsze czyste i pachnące. Wnętrze wykonane zostało z
zamszu, którego dotyk jest dla psa niezwykle miły i subtelny, więc nasz pupil z pewnością odczuje jego obecność bardzo
pozytywnie. Wysoką jakość widać również po boczka leżanki, gdyż te zostały także obite sprężystą gąbką, która zapewni
czworonogowi komfortowe podparcie dla głowy.

Legowisko XXL uszczęśliwi nie tylko psa, ale także właściciela!
Ciągłe odkurzanie sierści odejdzie w zapomnienie, bo pies z pewnością usadowi się już na stałe w legowisku produkcji
Amibelle. Nie dość, że rewelacyjnie przysłuży się mu jako miejsce zarówno do wypoczynku, jak i relaksu, to także zyska na
tym mieszkanie. Stylowy wygląd tego modelu spodoba się wszystkim domownikom. Czarny, elegancki kolor, podkreśli nasze
zamiłowanie do rzeczy pięknych, ale i przy tym praktycznych. Legowisko XXL dla psa to coś, czego z pewnością nie może
zabraknąć w Twoim domu, jeśli posiadasz dużego psa. Najwyższa jakość, piękny wygląd zewnętrzny i niezwykle wygodnickie
rozwiązania, dają w efekcie legowisko, które pokochasz i Ty, i Twój zwierzak, który zyska wyjątkowe miejsce na komfortowy
odpoczynek.
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