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Legowisko z czerwonym
serduszkiem rozmiar L
beżowe
Cena brutto

259,99 zł

Cena netto

211,37 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

LEGOWISKO SERCE CZ

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Legowisko z czerwonym serduszkiem-Amibelle
Doskonałe na prezent
Dodatkowe poduszeczki
Kolor przewodni: beżowy
Legowisko wykonano z mięciutkiego pluszu. Przód został ozdobiony serduszkiem przyszytym ozdobnym stebnowaniem.Całość
wypełniona jest silikonowymi kuleczkami co sprawia, że zawsze zachowuje swój kształt. Zapewni twojemu pupilowi wspaniały
wypoczynek. Wewnątrz znajduje się mięciutka poduszka bardzo łatwa do czyszczenia i trwała. Dodatkowo piesek lub kotek
otrzyma w komplecie dwie małe poduszeczki: jedna w kształcie serca, druga kwadratowa oraz zabawną kość z tej samej
tkaniny. Całość prezentuje się bardzo stylowo i przytulnie. Śpiąc w tym legowisku twój pupil na pewno przypomni sobie swoje
dzieciństwo.
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 L: zewnętrzne 87 cm X 64 cm
wewnętrzne 62 cm X 46 cm
Design: Amibelle EU
Kiedy decydujesz się na przyjęcie pod swój dach czworonoga, jedną z najważniejszych kwestii jest skompletowanie dla niego
wyprawki oraz wyznaczenie pewnych granic. Mowa tu przede wszystkim o podjęciu decyzji o tym, w jakim miejscu nowy
członek rodziny będzie spał. Choć zwolenników spania z psem jest naprawdę wielu, to warto zadbać o to, by miał on swój
własny kąt. Mowa tu oczywiście o legowisku, które powinno mieć odpowiedni rozmiar oraz materiał, z jakiego zostało
wykonane. Każdego dnia pies przesypia większą część doby, dlatego też warto zadbać o to, by jego sen był możliwie jak
najbardziej komfortowy. Legowisko powinno być także ostoją dla psa, w którym czuje się dobrze i całkowicie bezpiecznie.
Jednym z modeli, który cieszy się wieloma pozytywnymi rekomendacjami jest beżowe legowisko z czerwonym serduszkiem,
dostępne w rozmiarze L.
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AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę legowisk

Sprzedaż hurtowa

Odpowiedni rozmiar legowiska to podstawa
Jedną z najważniejszych kwestii podczas wyboru legowiska jest oczywiście jego rozmiar. Musi być ono idealnie dopasowane do
gabarytów pupila, dlatego też przed podjęciem decyzji o zakupie, należy dokładnie go zmierzyć - od czubka nosa, aż do końca
ogona. Należy tu zaznaczyć, że wielkość posłania powinna umożliwiać czworonogowi całkowitą swobodę ruchów podczas
odpoczynku, czy też snu, dlatego też do wyniku pomiaru musimy dodać jeszcze co najmniej 15-20 cm, a nawet i więcej. W
przypadku szczeniąt kwestia ta jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ maluch szybko rośnie. Dlatego też dobrym
pomysłem może okazać się zakup małego lub średniego legowiska, które z czasem będziemy musieli wymienić na większe.
Nie bez znaczenia jest materiał, z jakiego wykonane zostało beżowe legowisko z czerwonym serduszkiem w rozmiarze L.
Właściciel pupila powinien zwrócić uwagę nie tylko na obicie, ale i wypełnienie posłania. Zewnętrzny materiał powinien być
miękki w dotyku, tak, by mógł on zapewnić komfort dla zwierzaka, ale jednocześnie wytrzymały i łatwy w utrzymaniu
czystości.
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