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

74,99 zł

Cena netto

60,97 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

LEGOWISKO-PREMIUM-ZEBRA

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Legowisko z poduszką o wzorze zebry Amibelle
Rozmiar: S
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

S

50 cm

60 cm

Design: Amibelle EU
Tworzymy najlepszej jakości produkty dla psów i kotów już długie lata, więc stanowi to dla nas hobby i prawdziwe
zainteresowanie. Kochamy je tak mocno, jak one kochają nas, więc dajemy im najlepsze rozwiązania, których możesz stać się
właścicielem. Legowisko dla psa to możliwość na wyciszenie po całym dniu intensywnych zabaw. To także miejsce, w którym
nasz pies również śpi, budując siłę na kolejny dzień. Warto więc zaangażować się w poszukiwania idealnego modelu
legowiska, które spełni wszelkie, pokładane w nim nadzieje. Cieszymy się, że to właśnie do nas trafiłeś, bo jeśli szukasz jakości
premium i najlepszych rozwiązań to wiedz, że lepiej trafić się nie dało! Nie dość, że oferujemy najwyższej klasy komfort dla
Twojego pupila, to także dogłębnie testujemy każdy nowy projekt, dając w efekcie zarówno bezpieczeństwo, jak i wygodę nie z
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tej ziemi.

AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę legowisk

Sprzedaż hurtowa

Tylko legowiska dla psa oferują mnóstwo wygody na co dzień
Nasze legowisko cechuje się wieloma, ciekawymi rozwiązaniami. W miejsce zwykłego wypełnienia zaproponowaliśmy
wypełnienie z wielu kuleczek silikonowych, które prawie w ogóle się nie ubijają pod naporem psa, dając możliwość
wieloletniego użytkowania. Zewnętrzny materiał jest hipoalergiczny i nie wywołuje żadnych podrażnień. Dół legowiska to
poduszka wysokiej jakości, wykonana z materiału o fakturze miłego w dotyku zamszu. Boczki zaś wykonane są z materiału
śliskiego, który nie chłonie brudu, dając jednocześnie się łatwo czyścić gdy zajdzie taka potrzeba. Boczki są także miękkie, co
daje naszemu pupilowi wygodne podparcie i możliwość ułożenia się tak, jak sobie tego życzy.
Wygląd zewnętrzny również zasługuje na uznanie. Projektując nowe akcesoria zawsze bierzemy pod uwagę styl, głównie po to
by właściciel był zawsze zadowolony ze swojego wyboru. Wzór zebry na poduszce zapewnia ożywienie każdego wnętrza i
świetnie się komponuje z mocnym kolorem niebieskim. Całość prezentuje się zjawiskowo i daje efekt stylowego mebla, a nie
wyłącznie legowiska dla psów, które potrafią dawać zupełnie odwrotny efekt stylistyczny. Rzeczy, które tworzymy dla naszych
pociech są więc nie tylko komfortowe i wygodne, ale także wzorowe w kwestii stylistyki, która jest dla nas niezwykle ważna.
Zamów nowe, wygodne legowisko dla psa już dziś i pokaż mu jak wiele dla Ciebie znaczy!
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