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Legowisko z poduszką o
wzorze zebry różowe 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: 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

XS

40 cm

50 cm

Design: Amibelle EU
W Amibelle uwielbiamy dawać zwierzętom poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Tworzymy więc akcesoria dla zwierząt, które
są funkcjonalne, wygodne i naprawdę wysokiej jakości. Doskonałym przykładem takiego produkt jest legowisko Amibelle z
poduszką o wzorze zebry, w kolorze różowym w rozmiarze XS. Sprawi ono mnóstwo radości małemu psu lub kotu, a także
doskonale będzie pasować do praktycznie każdego wnętrza. Będzie prywatnym łóżkiem dla Twojego pupila, w którym będzie
mógł zaznać on chwili spokoju i relaksu i jednocześnie będzie wyjątkowym meblem w salonie lub przedpokoju.

Legowisko dla psa zmieni jego życie diametralnie
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Legowiska dla psa naszej produkcji są niezwykłe, zarówno w kwestii wykonania, jak i wyglądu. Rozmiar XS będzie świetnym
wyborem dla malutkich suczek i kotek. Z zewnątrz legowisko wykonane zostało z mocnego, ale miłego w dotyku materiału,
który cechuje się głębokim kolorem różowym. Jest łatwe w utrzymaniu czystości. Komfortowe wypełnienia zarówno boczków
jak i spodu, zapewniają pełną wygodę dla psa, niezależnie od sposobu ułożenia się. Zastosowane w ramach wypełnienia
kuleczki silikonowe, pozwolą na wieloletnie użytkowanie legowiska, które nie będzie wygniatało się pod naporem naszego
pupila. Poduszka na spodzie legowiska o wzorze zebry, gwarantuje psu niezrównany komfort wylegiwania się gdyż jest
niezwykle miękka. W razie konieczności jej odświeżenia można ją łatwo wyciągnąć i wyprać.

Legowiska dla psów to niczym łoże dla człowieka - jest ważne i
niezbędne!
Najwyższej jakości legowiska dla psów firmy Amibelle to coś, bez czego psom ciężko się obejść. Znamy ich potrzeby i od lat
wykorzystujemy tę wiedzę, oferując coraz lepsze i bardziej spersonalizowane wyroby. W przypadku legowisk, dogłębnie
przeanalizowaliśmy wymiary najmniejszych psów i stworzyliśmy dla nich dopasowane wielkościowo, niezwykle komfortowe
modele, których użytkowanie będzie dla psa prawdziwą przyjemnością. Daj swojemu malutkiemu pupilowi to, na co zasługuje
- wspaniały wypoczynek, najwyższej jakości materiał i rozwiązania z półki premium. Jesteśmy pasjonatami zwierząt i kochamy
je całym sercem, więc tworzenie rzeczy, które poprawią pieski byt na co dzień - jest dla nas absolutnym priorytetem!
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