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

69,99 zł

Cena netto

56,90 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: XS
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

XS

40 cm

50 cm

Design: Amibelle EU
Szukasz legowiska dla swojego psa lub kota? Jeśli tak to doskonale trafiłeś. W naszym sklepie Amibelle posiadamy szeroki
wybór leżanek dla zwierząt, które w spełniają ich potrzeby. Mamy różnorodność jeśli chodzi o wzory oraz rozmiary. Oferowanie
legowisko z poduszką od firmy Amibelle o wzorze żyrafy w rozmiarze XS z całą pewnością przypadnie do gustu Twojemu kotu
lub psu, który jest małej rasy np Yorkshire Terrier, Pinczer Miniaturowy, czy też Chihuahua. Nasze produkty słyną z najwyższej
jakości, która nie ma sobie równych. Doskonałe materiały gwarantują trwałość i odporność na wszelkie zabrudzenia. Są
również łatwe w czyszczeniu, więc można je śmiało odświeżyć w pralce.
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Twój pupil również potrzebuje sypialni, więc spraw mu w tym celu
wygodne legowisko
Legowiska znajdujące się w naszej ofercie spełniają oczekiwania zwierząt domowych. Są niesamowicie miękkie i jednocześnie
bardzo trwałe. Zapewniają komfort i wygodę Twojemu psu lub kotu po całodziennych szaleństwach i zabawach. Mogą one
udać się na swoje miejsce, w celu odpoczynku i zrelaksowania się. Takie legowisko to dla nich synonim spokoju i wypoczynku,
który potrzebuje każdy z nas, zarówno człowiek, jak i zwierzak. Legowisko z poduszką o wzorze żyrafy w rozmiarze XS o
kolorze brązowym doskonale wpasuje się we wnętrze Twojego mieszkania wypełniając w elegancki sposób jego przestrzeń.
Spraw swojemu zwierzakowi przyjemność i daj mu miejsce, które będzie dla niego spełnieniem psich lub kocich marzeń.
Pozwól mu czuć się w swoim legowisku tak wygodnie, jak Ty czujesz się podczas relaksu w fotelu lub na kanapie.
Obdarowująć swojego pupila wygodnym legowiskiem Amibelle wyjdziesz na przeciw jego oczekiwaniom i zagwarantujesz mu
najwyższy poziom komfortu, a jednocześnie stworzysz mu własny, prywatny kąt w domu, czy też w mieszkaniu. Każdy z nas
marzy o chwili oddechu od hałasu, by odpocząć i się zrelaksować, Twój psiak również. Nie zapominaj więc o tym i pozwól mu
się cieszyć z odpoczynkiem we własnym posłaniu, dopasowanym do jego rozmiarów. Legowisko wypełnione jest kuleczkami
silikonowymi, które dopasowują się do pozycji zwierzęcia i są niesamowicie odporne na zniekształcenia. To sprawia, że
produkty firmy Amibelle są trwałe i bezkonkurencyjne.
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