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Legowisko z poduszką o
wzorze zebry szare 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: 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
XS
Design: Amibelle EU

Szerokość

Długość

40 cm

50 cm

Tworzenie nowych produktów to dla nas hobby i pasja, czego połączenie daje w efekcie najlepsze produkty dla zwierząt.
Legowisko dla psa z poduszką to jeden z modeli, który stworzyliśm, aby zaprezentować produkt premium, który spełni
oczekiwania zarówno naszych czworonożnych przyjaciół, jak i ich właścicieli. Cechujemy się podejściem, które gwarantuje nie
tylko wygodę dla pupili. Równie ważny jest dla nas zewnętrzny wygląd naszych produktów, które będą świetnie pasowały do
wnętrz większości domów, by podkreślać ich charakter. Legowisko Amibelle w rozmiarze XS z poduszką o wzorze zebry
doskonale będzie pasowało zarówno do wnętrza nowoczesnego, jak i urządzonego w stylu klasycznym. Uniwersalny kolor
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szary będzie komponował się dobrze z dowolną barwą ścian i mebli.

Legowiska dla psa to komfort, którego potrzebują na co dzień
Legowisko z poduszką to jeden z najczęściej wybieranych modeli przez naszych klientów. Gruba, niesamowicie miękka
poduszka pokryta materiałem o wzorze zebry jest bardzo miła w dotyku, gdyż przypomina wysokiej jakości zamsz. Gwarantuje
nie tylko piękny wygląda, ale także najwyższy poziom komfortu, porównywalny z najwygodniejszym łóżkiem. Boczne ścianki
zostały wypełnione silikonowymi kuleczkami, które da psu możliwość podparcia głowy.Wykonane zostały z materiału, który
jest odporny na zabrudzenia i przy tym - gdy sytuacja tego wymaga - łatwo się odświeża, dając w efekcie zawsze świeżo
wyglądające legowisko dla psa. Dzięki wypełnieniu legowiska nie gąbką, ale silikonowymi kuleczkami, całość nie wygniata się i
nie odkształca podczas wieloletniego użytkowania.
Hipoalergiczna tkanina nie wywołuje żadnych uczuleń i podrażnień. Jest przy tym odporna na bakterie i grzyby. Psy na swoim
posłaniu spędzają dużą część dnia, jest to dla nich miejsce do spania lub na drzemkę i odpoczynek po wyczerpującej zabawie.
Warto więc by nasz pupil wypoczywał i regenerował się w najlepszych dla siebie warunkach, które może oferować jedynie
legowisko z poduszką ze wzorem zebry Amibelle. Najwyższa jakość i pomoc oraz szybka wysyłka to tylko niektóre z cech,
które nas dobrze opisują. Skorzystaj z naszej oferty już dziś! Rozmiar XS przeznaczony jest dla małych ras psów oraz dla
kotów.
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