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

74,99 zł

Cena netto

60,97 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

LEGOWISKO-PREMIUM-ŻYRAFA

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Legowisko z poduszką o wzorze żyrafy Amibelle
Rozmiar: S
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

S

50 cm

60 cm

Design: Amibelle EU
Cenisz sobie komfort i wygodę? Często lubisz relaksować się w przytulnym fotelu lub kanapie? Zapewne odpowiedź na te
pytania brzmi twierdząco, więc jeśli jesteś właścicielem czworonoga to spraw mu tyle samo przyjemności i przeglądając naszą
ofertę zakup mu legowisko z poduszką o wzorze żyrafy brązowe rozmiar S. Te gabaryty idealnie nadadzą się dla psów małych
ras oraz dla kotów. Pozwoli ono im na pełne odprężenie i relaks, o którym marzą każdego dnia. Nasze produkty są najwyższej
jakości, wykonane z dbałością o każdy szczegół, a materiały są hipoalergiczne, więc w pełni przyjazne dla zwierzaków. Jeśli
chcesz widzieć jak Twój pies lub kot każdego dnia cieszy się z prezentu, który od Ciebie otrzymał to nie wahaj się dłużej.
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Zapewnij mu już dziś komfort i wygodę na najwyższym poziomie, by odczuł luksus, na który sobie zasłużył. Jako firma Amibelle
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom zwierzaków, więc możesz mieć pewność, że rzeczy z naszego asortymentu
zadowolą w pełni Twojego ukochanego pupila.

Luksusowa sypialnia dla Twojego zwierzaka w postaci legowiska z
poduszką
Legowisko z poduszką to synonim psiej lub kociej ekskluzywnej sypialni. Jego design idealnie wpasuje się do wnętrza Twojego
domu lub mieszkania, a wzór żyrafy gwarantuje oryginalność i niepowtarzalność. Wypełnij już dziś nim swoją domową
przestrzeń, dając tym samym swojemu pupilowi wszystko to, co najlepsze i wszystko to, czego potrzebuje. Komfort i wygoda
to najważniejsze potrzeby, które Ty jako właściciel czworonogach powinieneś mu zagwarantować. Jeśli Twój pupil lubi
przebywać na miękkich powierzchniach to legowisko będzie dla niego strzałem w dziesiątkę. Niezwykle przyjemny materiał,
wygodna poduszka oraz doskonałe wypełnienie sprawi, że każda drzemka będzie dla niego totalna przyjemnością. Nie
stosujemy wypełniaczy w postaci gąbki, tylko używamy kuleczek silikonowych, dzięki czemu nasze legowiska zachowują
trwałość na lata i nie odkształcają się, za to doskonale dopasowują się do pozycji Twojego zwierzaka, gwarantując mu pełną
wygodę podczas wypoczywania po zabawie lub spacerze.
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