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Legowisko z poduszką o
wzorze zebry różowe 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: 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

S

50 cm

60 cm

Design: Amibelle EU
Legowiska to niezbędnik każdego psa, którego mamy na swoim utrzymaniu i powinniśmy dać najlepszy, jaki jesteśmy w
stanie. Zapewnia mu najwyższy komfort oraz potrzebne każdemu poczucie potrzebnego bezpieczeństwa. W firmie Amibelle
stworzyliśmy produkt, którego zarówno jakość, jak i design, stoją na najwyższym poziomie. Niesamowicie wygodne legowisko
dla psa, bez którego już po chwili Twój pies nie będzie umiał się obejść. Poza najlepszym możliwym komfortem oraz wygodą,
to legowisko dla psa i kota, cechuje się przepięknym wyglądem, który zaakcentuje każde mieszkanie, dając w efekcie nie
dość, że rewelacyjne miejsce dla naszego pupila, to także świetny element wystroju wnętrza. Pamiętajmy, że dla psów często
jedyną rozrywką jest spędzanie czasu na swoim posłaniu. Z tego względu zadbanie o właściwy model jest bardzo ważne.
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Legowiska dla psa to najlepsze co możesz mu zaoferować - poza swoją
miłością!
Legowiska dla psów naszej firmy cechują się najlepszymi rozwiązaniami. W tym modelu wszystko zrobiliśmy najlepiej jak się
da, dając na Wasze ręce produkt wprost doskonały. Zastosowane w dolnej poduszce wypełnienie to kuleczki silikonowe, które
w porównaniu do gąbek wolniej się zużywają i oferują dzięki temu użytkowanie dłuższe nawet kilkakrotnie. Boczki są miękkie i
dają psiej głowie niezbędne przy wylegiwaniu się podparcie, są także idealnie dopasowane w kwestii wysokości i szerokości.
Wysoki komfort zapewniają więc dwie części tego legowiska, zarówno dolna, jak i boczne. Efekt jest natychmiastowy. Nasz
pies okaże się pupilem, którego ciężko wyrwać z jego ukochanego, nowego miejsca. Rozmiar S jest idealny dla psów małych
ras, które potrzebują przytulnego, doskonale dopasowanego miejsca do wypoczynku.
Wygląd legowiska jest zniewalający, gdyż pozwala na zastosowanie go jako stylowy, nowoczesny mebel. Piękny kolor różowy
idealnie spełni się jako kolor dla małej suczki, zaś wzór zebry na poduszce rozbudzi swoją złożonością każde, nawet
najbardziej skrajne w stylistyce, mieszkanie. Pasuje więc wszędzie tam, gdzie mamy suczkę czy pieska małej rasy i da w
efekcie stylowy mebel, który jest ochoczo użytkowany przez naszego wspaniałego czworonoga. Tworzymy akcesoria dla psów
już na tyle długo, by poznać wszelkie potrzeby zwierząt domowych. Dzięki temu nasze produkty są stale udoskonalane i teraz
- po pewnym czasie - możemy śmiało stwierdzić, że jakość premium i pierwszorzędny design to nasze atrybuty na skalę
europejską!
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