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Legowisko z poduszką o
wzorze zebry szare 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: szary
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
Wspaniała jakość, świetne wzornictwo i niska cena - czyż to nie brzmi jak utopia i coś niemożliwego do połączenie? A jednak to
prawda, istnieją takie rzeczy - tylko w Amibelle! Oferujemy piękne legowisko, które stworzyliśmy specjalnie dla Twojego psa i
będące przy tym ucieleśnieniem tych cech. Legowiska dla psów naszej firmy to najwyższa jakość za rozsądną cenę, która jak
na premium wykonanie jest wręcz niesamowicie niska. Wszystkie zastosowane w naszych legowiskach techniki mają na celu
stworzenie psu czy kotu niesamowitej wygody i komfortu. Zwracamy przy tym baczną uwagę na kwestię wzornictwa i wyglądu
naszych produktów, które dzięki temu stają się ładnym elementem wyposażenia mieszkań. Podaruj swojemu pupilowi komfort
i styl z najwyższej półki!
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Wygodne legowisko dla psa w domu to frajda i regenerujący
wypoczynek
Nasze legowisko cechuje się najwyższą jakością, którą widać gołym okiem. Wspaniały materiał poduszki jest podobny do
zamszu i daje w dotyku aksamitny efekt, który pokocha Twój pies. Legowisko uzupełniliśmy boczkami, których materiał nie
chłonie brudu i łatwo się czyści, jest przy tym hipoalergiczny więc nie powoduje żadnych uczuleń i podrażnień zarówno u ludzi,
jak i u zwierząt. Piękny szary kolor jest bardzo uniwersalny i pasuje do mieszkań każdego typu, świetnie zgra się z
posiadanymi przez nas meblami. Wzór zebry na poduszce nadaje całości wyjątkowego charakteru. Połączenie tych cech
wszystkich cech gwarantuje legowisko, które zapewni Twojemu pupilowi wysoki komfort użytkowania oraz dodatkowo
podkreśli urok Twojego mieszkania.
Wypełnienie legowiska zapewnia ogromną wygodę i daje możliwość relaksu i wypoczęcia przez Twojego czworonoga. W
miejsce typowej gąbki zdecydowaliśmy się użyć kulek wykonanych z silikonu. Oferowany przez nie komfort jest podobny do
tego z gąbką, ale pozwala na wieloletnie użytkowanie bez obaw o wygniatanie się posłania. Takie rozwiązanie sprawia, że
leżanka jest nie tylko wygodna, ale również trwała. Rozmiar M pasuje do psów średniej wielkości. Boczki - na wzór dolnej
poduszki - również są miękkie i dają komfort, gdy pies zdecyduje się na oparcie na nich głowy. Legowisko Amibelle z poduszką
o wzorze zebry w szarym kolorze to doskonały wybór, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
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