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Legowisko z poduszką o
wzorze zebry różowe 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: różowy
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
Legowisko to miejsce, które powinno być dla Twojego psa oazą spokoju i relaksu. Twój pupil powinien czuć się w nim
swobodnie i mieć możliwość odzyskania sił po ciężkim dniu. Służy również do leniuchowania, gdyż psy uwielbiają spędzać czas
na wylegiwaniu się na wygodnym posłaniu. Nasz model legowiska Amibelle z poduszką o wzorze zebry w rozmiarze M oferuje
najwyższy komfort i wygodę, którą Twój pupil dosłownie pokocha. Wysoka jakość legowiska sprawia, że spełni oczekiwania
nawet najbardziej wymagających klientów. Ta wygodna leżanka w kolorze różowym przypadnie do gustu zarówno Tobie, jak i
Twojemu pupilowi.
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AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę legowisk

Sprzedaż hurtowa

Legowiska dla psów to niezbędnik w każdym domu!
Nasz produkt to najwyższa jakość premium, co widać już na pierwszy rzut oka. Wierzch poduszki został wykonany z trwałego
materiału, który przypomina zamsz. Legowisko ma wspaniały kolor różowy, który idealnie podkreśli styl Twojego mieszkania i
z pewnością spodoba się posiadanej przez Ciebie suczce. Połączenie wzoru zebry na poduszce oraz intensywnego różu
legowiska pięknie ożywi każde mieszkanie, w każdym stylu. Same boczki zostały wykonane z materiału półmatowego, który
dobrze się czyści, a także nie chłonie brudu zbyt łatwo, oferując długotrwałe użytkowanie bez potrzeby odświeżania. Takie
połączenie sprawia, że legowisko dla psa Amibelle można traktować jako stylowy mebel.
Jakość zewnętrzna idzie w parze z jakością wewnątrz. Zamiast klasycznej gąbki, jako wypełnienie zastosowaliśmy kulki
silikonowe. Nie ugniatają się one szybko i nie odkształcają, dając możliwość wieloletniego użytkowania bez śladów
wygniecenia. Dają także komfort, który pies pokocha praktycznie od razu. Wysoką jakość widać również po boczkach, które są
miękkie i dają świetne podparcie pod głowę naszego pupila. Dolna poduszka oraz miękkie boczki to połączenie, które oferuje
mnóstwo komfortu oraz możliwość wygodnego ułożenia się do snu. Tworzymy najlepsze produkty już od lat i stawiamy dobro
pupili na pierwszym miejscu. Daj swojemu psu to wygodne legowisko Amibelle w różowym kolorze, z elegancką poduszką o
wzorze zebry. Rozmiar M jest idealny dla ras psów o średniej wielkości.
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