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Legowisko z czerwonym
serduszkiem rozmiar M
grafitowe
Cena brutto

219,99 zł

Cena netto

178,85 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: grafitowy
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 M: zewnętrzne 60 cm X 50 cm
wewnętrzne 45 cm X 35 cm
Design: Amibelle EU
Posiadanie czworonoga wiąże się z wieloma obowiązkami, jakie właściciel musi spełnić. Do jednego z nich należy przede
wszystkim zapewnienie mu własnego kąta, w którym będzie czuć się całkowicie bezpiecznie. Pies nie powinien spać w
przypadkowym miejscu, ponieważ powinien mieć on swoją własną przestrzeń. Dlatego też niezmiernie ważny jest wybór
odpowiedniego legowiska. Jedną z ciekawszych propozycji jest grafitowe legowisko z czerwonym serduszkiem dostępne w
rozmiarze M. Jest to produkt solidny, wykonany z najwyższej jakości materiałów i - co najważniejsze - wygodny. Jednak zanim
zdecydujemy się na zakup wybranego modelu, warto poznać kilka czynników, jakimi należy kierować się podczas wyboru
posłania. Mowa tu przede wszystkim o rozmiarze, kształcie, jak również materiale, jaki został użyty do jego produkcji.
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Podział legowisk dla psów
Legowiska dla psa można podzielić pod kątem ich kształtu, rozmiaru oraz rodzaju wypełnienia. Są to trzy podstawowe kwestie,
niezwykle istotne podczas ich wyboru. Rozmiar legowiska powinien być dopasowany oczywiście pod kątem wielkości
zwierzaka. Należy więc dokładnie zmierzyć naszego pupila, od podstawy ogona, aż po sam czubek nosa, a następnie dodać do
otrzymanego wyniku około 20-30 cm. Jest to zapasowa przestrzeń gwarantująca wygodę oraz dająca możliwość nie tylko
spania w kłębku, ale również rozprostowania łap. Odpowiednio dobrane legowisko musi zapewnić pupilowi całkowicie
swobodne wyciąganie się oraz zmienianie pozycji leżenia. Warto tu także zaznaczyć, że nie powinno się kupować zbyt dużego
legowiska dla szczeniaka - w tak wielkiej przestrzeni może on czuć się niepewnie.
Niezależnie od tego, czy decydujemy się na zakup grafitowego legowiska z czerwonym serduszkiem w rozmiarze M, czy też
innego modelu, warto zwrócić uwagę na jego wypełnienie. Powinno być ono miękkie, jednak nie za bardzo - tak, by pies kładąc
się na nim nie dotykał ziemi. Niezbędna jest także odpowiednia izolacja cieplna, szczególnie w sytuacji, w której to posłanie
znajdować się będzie bezpośrednio na płytkach, czy też posadzce. Co równie istotne, rodzaj wypełnienia ma wpływ na
żywotność legowiska. Warto więc unikać produktów, w których wykorzystano tanie tworzywa, takie jak tapicerska gąbka.
Materiał ten musi być sprężysty oraz elastyczny, tak, by mógł dopasowywać się do pozycji naszego czworonoga.
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