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Legowisko z poduszką o
wzorze zebry niebieskie
rozmiar M Amibelle
Cena brutto

79,99 zł

Cena netto

65,03 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

LEGOWISKO-PREMIUM-ZEBRA

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Legowisko z poduszką o wzorze zebry Amibelle
Rozmiar: M
Doskonałe na prezent
Zachowuje swój kształt
Wypełnione silikonowymi kuleczkami
Kolor przewodni: niebieski
Legowisko charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem i hipoalergiczną tkaniną dzięki czemu sprosta nawet
największym wymaganiom. Całość wypełniona jest silikonowymi kuleczkami co sprawia, że zawsze zachowuje swój kształt.
Zapewni twojemu pupilowi wspaniały wypoczynek. Wewnątrz znajduje się mięciutka poduszka wykonana z imitacji zamszu z
wzorem zebry, bardzo łatwa do czyszczenia i trwała. Całość prezentuje się bardzo nowocześnie i elegancko. Legowisko
wykonane jest w 100% z poliestru odpornego na bakterie i grzyby.
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
Tabela rozmiarów:

Rozmiar

Szerokość

Długość

M

60 cm

70 cm

Design: Amibelle EU
Jeśli chcesz sprawić przyjemny prezent swojemu psu lub kotu to koniecznie przejrzyj ofertę Amibelle. Produkujemy doskonałej
jakości legowiska dla zwierząt, które cieszą się ogromną popularnością wśród wielbicieli czworonogów. Każdy pupil będzie
zachwycony, gdy otrzyma swoją leżankę, w której będzie mógł spędzać długie godziny w ciągu dnia na błogim relaksie.
Legowisko z poduszką o wzorze zebry w rozmiarze M to doskonała propozycja dla psa średniej rasy. Wzór zebry na poduszce
dodaje legowisku stylowego wyglądu, a intensywny kolor niebieski ożywi przestrzeń, w którym będzie się ono znajdować. Już
dziś przejrzyj naszą ofertę i spraw oryginalny prezent swojemu zwierzakowi, który będzie szczęśliwy z nowego, niezwykle
wygodnego spania.
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AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę legowisk

Sprzedaż hurtowa

Wygodne legowisko dla psa lub kota to podstawa w każdym domu
Nasze legowiska są stworzone z myślą o wygodzie i komforcie zwierząt. Słyną z wysokiej jakości, która zadowoli każdego,
nawet najbardziej wymagającego klienta. Doskonały materiał użyty na poduszce jest zbliżony do zamszu, więc w odczuciu
daje przyjemny, aksamitny efekt, który sprawi, że Twój pies lub kot pokocha je od pierwszego użycia. Legowisko zostało
ścianki legowiska wykonane zostały z wysokiej jakości tkaniny, która nie chłonie brudu i bardzo łatwo się ją czyści. Cudowny,
niebieski kolor doskonale wpasuje się we wnętrze Twojego domu lub mieszkania. Wzór zebry na poduszce ożywi cały design
legowiska. Dlatego nie wahaj się dłużej, tylko zamów je już dziś w naszym sklepie internetowym. Uszczęśliwisz nim i siebie, i
przede wszystkim swojego ukochanego pupila.
Legowisko z poduszką o wzorze zebry niewątpliwie zapewnia wysoki komfort i poczucie wygody Twojemu zwierzakowi.
Zamiast typowej gąbki do jego wypełnienia użyliśmy kulek silikonowych. To rozwiązanie sprawia, że legowisko nie wygniata
się i jest bardzo trwałe, gdyż zachowuje swój kształt. Boczne ścianki są bardzo miękki i dobrze wypełnione, dzięki czemu Twój
pupil będzie mógł na nich wygodnie oprzeć głowę lub łapy. Pamiętaj, że relaks to najważniejsza część dnia nie tylko dla ludzi,
ale również i dla zwierząt. Dlatego warto zamówić dla swojego psa lub kota odpowiednie legowisko, w którym będzie mógł
wypoczywać. Ważne jest, aby wybrać rozmiar dobrze dopasowany do wielkości czworonoga.
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