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Legowisko z poduszką o
wzorze żyrafy czerwone
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: 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

S

50 cm

60 cm

Design: Amibelle EU
Czy wiesz, że zwierzęta tak samo cenią sobie wygodę i komfort jak ludzie? Każdy z nas marzy o chwili relaksu w ciągu dnia,
które przyniesie mnóstwo przyjemności. Jednak my ten czas najchętniej spędzamy w fotelu lub kanapie, a nasz pupil? Też
powinien mieć takie samo swoje, prywatne miejsce tylko dla siebie, dlatego Ty jako właściciel powinieneś mu to zapewnić już
od pierwszych chwil, kiedy zwierzak przekroczy próg Twojego domu lub mieszkania. Nie wahaj się więc dłużej i spraw mu
przyjemność kupując w naszym sklepie internetowym legowisko z poduszką o wzorze żyrafy czerwone rozmiar S Amibelle.
Doskonała jakość, świetne materiały i innowacyjne rozwiązania to cechy, które wyróżniają nasz asortyment. Przejrzyj go już
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dziś, aby uszczęśliwić swojego pupila i zagwarantować mu przyjemne chwile relaksu w wygodnym legowisku, o którym marzy
po każdym spacerze lub intensywnej zabawie. Gwarantujemy pełnię zadowolenia Twojego psa lub kota. Od lat staramy się
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zwierzaków, by tworzyć produkty, które w pełni przypadną im do gustu.

Legowisko z poduszką to doskonałe miejsce na wypoczynek dla Twojego
ukochanego pupila
Nasze legowiska wyróżniają się spośród innych wypełnieniem, którym nie jest popularna gąbka a silikonowe kuleczki, które
doskonale dopasowują się do każdej pozycji zwierzaka. Jednocześnie dzięki temu nasze posłania są trwałe i odporne na
odkształcenia, które z biegiem czasu mogą powodować schorzenia kręgosłupa u naszych pupili ze względu na krzywe pozycje
podczas leżenia i odpoczywania. Urocze legowisko, które oferujemy posiada wewnętrzną, bardzo wygodną poduszkę we wzór
żyrafy, która zachwyca swoim designem. Doskonale wypełni przestrzeń w Twoim domu i wpasuje się bardzo stylowo do jego
wnętrza. Legowisko jest niezwykle wygodne i komfortowe, więc Twój pupil może śmiało spędzać w nim większość swojego
wolnego czasu. Już dziś spraw mu prezent, który doceni każdego dnia. Pamiętaj, że w każdym domu, w którym jest zwierzak
powinno być wydzielone dla niego miejsce, w którym spokojnie się wyśpi, zrelaksuje i nabierze energii. Rozmiar S
przeznaczony jest dla kotów oraz psów małych ras.
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