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Legowisko z poduszką o
wzorze żyrafy brązowe
rozmiar M Amibelle
Cena brutto

79,99 zł

Cena netto

65,03 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

LEGOWISKO-PREMIUM-ŻYRAFA

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Legowisko z poduszką o wzorze żyrafy Amibelle
Rozmiar: M
Doskonałe na prezent
Super wytrzymały materiał
Zachowuje pierwotny kształt
Wypełnione silikonowymi kuleczkami
Kolor przewodni: brązowy
Legowisko charakteryzuje się ciekawym wzornictwem i hipoalergiczną tkaniną dzięki czemu sprosta nawet największym
wymaganiom. Wnętrze wypełnione jest silikonowymi kuleczkami co sprawia, że zawsze zachowuje swój kształt, a
jednocześnie dostosowuje się aby zapewnić pieskowi maksimum wygody. Wewnątrz znajduje się mięciutka poduszka
wykonana z imitacji zamszu z wzorem żyrafy, bardzo łatwa do czyszczenia i trwała. Całość wygląda bardzo nowocześnie i
elegancko. Spanko wykonane jest w 100% z poliestru dzięki czemu nie zagnieżdżą się w nim 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
Tworzenie najlepszych jakościowo produktów to nasz priorytet i codzienność, zaś oferowane przez nas legowiska dla psów to
komfort i wygoda na najwyższym poziomie. Dla psa legowisko jest miejscem wypoczynku i oazą spokoju, z której może
skorzystać w każdej chwili gdy dopadnie go zmęczenie, czy pospolita chęć leniuchowania. Dlatego też najlepsza jakość jest na
wagę złota, gdyż pies spędza na swoim posłaniu ogromną część dnia i całą, pełną noc. Warto więc, by poświęcić na
poszukiwania na tyle dużo czasu, by zakupić produkt, który sprosta wymaganiom na wiele najbliższych lat. Jednak nie musisz
szukać już dalej, bo legowiska dla psów Amibelle to jakość premium i rozwiązania, które dają najwyższy komfort Twojemu
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pupilowi. Przekonaj się sam!

Legowiska dla psów to rzecz niezbędna w każdym mieszkaniu z psem
Nasze legowiska cechują się najlepszymi rozwiązaniami w branży, więc stworzyliśmy taki model, który spowoduje w Twoim
pupilu stałą chęć przebywania w nim. Wyposażyliśmy go w niezwykle miękką poduszkę, która daje całościowe podparcie pod
ciałem psa dzięki wypełnieniu w postaci silikonowych kulek. Zazwyczaj do tego celu stosuje się gąbkę, która również daje
właściwe podparcie, ale to silikonowe kulki nie pozwalają na ugniatanie się pod naporem zwierzęcia, dając wieloletnie
użytkowanie. Równie miękkie są boczki, które dają dobre podparcie pod psią głowę, gdy ten zdecyduje się ją położyć nieco
wyżej. Połączenie tych cech to najwyższa i najlepsza jakość, której nie sposób znaleźć nigdzie indziej!
Jednak cenimy sobie także wspaniały wygląd naszych produktów, więc zdecydowaliśmy o użyciu pięknych kolorów i
materiałów na legowiska dla psa. Na boczkach swoje miejsce ma śliski materiał, który nie chłonie brudu i - jeśli sytuacja tego
wymaga - daje się łatwo i bezproblemowo czyścić. Na poduszce dolnej zaś zastosowaliśmy materiał zamszopodobny, który
oferuje pupilowi rewelacyjny komfort, dzięki temu, że jest niezwykle przyjemny w dotyku. Wzór żyrafy oraz piękny, głęboki
kolor brązowy, dają w efekcie nowoczesny mebel, który warto mieć w swoim posiadaniu. Nasze produkty to nie tylko cudowna
jakość, to także design z najwyższej półki, który sprawi radość zarówno pupilowi, jak i jego właścicielowi!
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