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

69,99 zł

Cena netto

56,90 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: XS
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

XS

40 cm

50 cm

Design: Amibelle EU
Legowiska dla psów to jedno z tych akcesoriów, które powinny dawać pupilowi możliwe najwyższy komfort i wygodę. Nasze
legowiska cechuje najwyższa jakość premium, połączoną z pięknym wzornictwem i odpowiednim wypełnieniem, które
umożliwia wygodne ułożenie się przez czworonoga. Legowisko dla psa firmy Amibelle to innowacyjne rozwiązania, które
zostały wymyślone z myślą o wygodzie zwierząt domowych. Wspólnymi siłami zaprojektowaliśmy legowiska dla psów i kotów,
które dają pupilom przyjemność, a ich właścicielom ułatwiają utrzymanie ich w czystości. Eleganckie legowisko z poduszką o
wzorze zebry w kolorze niebieskim będzie świetnie wyglądać w nowoczesnych wnętrzach. Rozmiar XS doskonale nadaje się
dla małych psów oraz kotów.
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AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę legowisk

Sprzedaż hurtowa

Legowisko dla psa sprawi mu codzienną radość!
Oferowane legowisko to najwyższa jakość premium w eleganckim wydaniu. Piękny wzór zebry umieszczony na wyjmowanej
poduszce gwarantuje nie tylko wygodę dla pupila, ale również wyjątkowy design i dopasowanie do nowoczesnego domu lub
mieszkania. Środek legowiska wyłożyliśmy kulkami z silikonu, które nie ubijają się pod ciężarem psa, dając możliwość
wieloletniego użytkowanie. Tkanina poduszki to niesamowicie miły materiał przypominający swoją fakturę zamsz, zaś boczki
wykonane są z materiału śliskiego i półmatowego, który jest odporny na zabrudzenia. Pozwala przy tym na bardzo łatwe
odświeżenie, gdy nadejdzie taka potrzeba, dając piękny wygląd i efektowność, nawet po bardzo długim czasie. Sam wygląd
pozwala traktować to legowisko dla psa jako piękny mebel, który ożywi wystrój każdego wnętrza, dzięki głębokiemu kolorowi
niebieskiemu oraz wzorowi zebry.
Wspaniała jakość oraz doskonałe dopasowanie do ciała najmniejszych psów powoduje, że Twój pupil pokocha wylegiwanie się
na legowisku Amibelle z poduszką o wzorze zebry w rozmiarze XS. Długowieczność zapewniona przez silikonowe kulki pozwoli
na wieloletnie użytkowanie bez obaw o utratę jakości czy odkształcenie się wypełnienia. Nasi wykwalifikowani pracownicy,
zarówno przed jak i po sprzedaży, służą pomocną dłonią w razie pytań i chętnie pomogą wybrać Ci odpowiednią leżankę dla
Twojego pupila. Nie zwlekaj, już teraz uzupełnij swoje mieszkanie o najnowsze legowiska dla psów lub kotów. Daj swojemu
pupilowi wyjątkową radość i zagwarantuj mu jego własne miejsce na relaks.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz rozmiar: XS , S (+ 5,00 zł ), M (+ 10,00 zł )
Wybierz kolor: szary , różowy , niebieski
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