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

79,99 zł

Cena netto

65,03 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: M
Doskonałe na prezent
Super wytrzymały materiał
Zachowuje pierwotny kształt
Wypełnione silikonowymi kuleczkami
Kolor przewodni: czerwony
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
Legowisko dla psów to dla nich oaza spokoju, która daje codzienną dawkę wypoczynku i relaksu. Pozwala na spokojny, głęboki
sen i daje intymność, kiedy pies chce zażyć troszkę samotności. Nie jest więc dziwne, że to legowisko dla psa jest dla niego
najważniejsze, bo - zaraz po właścicielu - pozwala na dobre przeżywanie każdego dnia. Zadbaj o należytą wygodę z firmą
Amibelle, której najwyższa jakość wykonania premium oraz nowinki techniczne, gwarantują nieosiągalny dla innych
producentów poziom komfortu Twojego pupila. Pokaż mu jak wiele dla Ciebie znaczy i kup legowisko dla psa w Amibelle już
dziś!
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Eleganckie legowisko dla psa Amibelle to klasa sama w sobie
Nasze legowiska dla psa kota cechują się rozwiązaniami, które oferują maksymalny komfort. Ten model został wykonany z
dwóch części, mianowicie z poduszki pod spodem oraz z miękkich i komfortowych boczków. Poduszka została przez nas
wypełniona silikonowymi kulkami, które oferują równe podparcie pod całym ciałem i nie pozwalają przy tym na łatwe
ugniatanie się z czasem. Dają więc niezbędną dla większości długowieczność, która pozwala na wieloletnie użytkowanie
posłania Amibelle. Komfortowe boczki gwarantują podparcie dla głowy naszego psa, a niebrudzący się materiał nie wymaga
częstego odświeżania. Poduszka zaś została wykonana z materiału zamszopodobnego, który jest miękki i przyjemny w dotyku,
dając psu dodatkowy poziom komfortu.
Piękny wygląd zewnętrzny zawdzięczamy czerwieni na boczkach, której głębokość i nasycenie nie ma sobie równych, a także
wzorowi żyrafy na poduszce. Połączenie tych dwóch cech daje wygląd naszego legowiska tak dobry, że może ono służyć za
część wyposażenia mieszkania i piękny mebel, a nie tylko rewelacyjnej jakości legowisko dla psa. Tworzymy nasze produkty
już od lat i wiemy po czasie, że liczy się zarówno komfort, bezpieczeństwo jak i design. Z tego względu nasze legowiska zdają
się być najlepszymi na rynku bo oferują jakość premium za bardzo rozsądną cenę. Daj swojemu psu to, czego oczekuje od
życia. Radości i komfortu na co dzień!

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

