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Legowisko z poduszką o
wzorze zebry szare 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: 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

S

50 cm

60 cm

Design: Amibelle EU
Legowiska dla psów naszej produkcji cechują się najlepszymi rozwiązaniami na rynku producentów akcesoriów dla zwierząt
domowych. Od lat najważniejsze dla nas dobro zwierząt oraz najlepsza jakość, przy przystępnej cenie. Legowisko z poduszką o
wzorze zebry to jeden z najczęściej wybieranych u nas produktów, bo przez zastosowane rozwiązania daje niewiarygodny
komfort naszym psom. Samo wzornictwo powoduje, że ludzie coraz chętniej sięgają po te legowiska dla psów. Cenimy sobie
ich przywiązanie, więc stale poprawiamy jakość jeszcze bardziej. Piękny wygląd naszych produktów daje wrażenie
rewelacyjnych mebli, które pięknie ozdobią każde mieszkanie. Oferowane tutaj legowisko przeznaczone jest dla psów ras
małych.
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Legowisko dla psa Amibelle to najlepsze co możesz dla niego zrobić
Stworzyliśmy to legowisko mając na uwadze jak najlepszy komfort naszych pupili. Świetny materiał zewnętrzny dzieli się na
dwa rodzaje. Jeden z nich umieszczony na poduszce na spodzie, to przypominający w dotyku niesamowicie miły zamsz, który
został uzupełniony o wspaniały wzór zebry. To rozwiązanie daje psu najwyższy komfort możliwy do uzyskania oraz piękny
wygląd legowiska w każdym domu, czy mieszkaniu. Materiał drugi zaś jest śliski i zajmuje miejsce na obrzeżach legowiska dla
psa, dając dużą odporność na plamy czy zabrudzenia. Ten materiał niesamowicie łatwo się odświeża, co daje możliwość
wieloletniego użytkowania bez najmniejszych awarii czy problemów. Kolor szary podkreśla wzór zebry, dając efekt niczym
wprost z okładki czasopism o wnętrzach mieszkań.
Wypełnienie naszego legowiska dla psów to najwyższej jakości kulki silikonowe, które nie wygniatają się, pozwalając tym
samym na długowieczność. Dzięki temu pies właściwie rozkłada swój ciężar na całej powierzchni. Psy uwielbiają się
wylegiwać, więc warto zadbać o jak najlepsze legowisko, które da stałą przyjemność używania. Pomoże w tym zarówno
wygodny materiał, jak i wspaniałe wypełnienie oraz wygląd zewnętrzny. Łącząc wszystkie cechy osiągamy najwyższej jakości
legowisko dla psa i kota, bez którego zwierzę nie obejdzie się ani minutki! Postarajmy się, by każda chwila jego życia, była
chwilą spędzoną w najlepszych dla niego warunkach. Kup legowiska dla psów Amibelle już dziś!
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