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Legowisko z poduszką o
wzorze żyrafy czerwone
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: 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

XS

40 cm

50 cm

Design: Amibelle EU
Jeśli szukasz legowiska dla swojego psa lub kota, to koniecznie już dziś zapoznaj się z naszą oferta. Przedstawiony asortyment
tworzymy z pasją i ogromną starannością. Dlatego właśnie nasze legowisko Amibelle z poduszką o wzorze żyrafy w rozmiar XS
w kolorze czerwonym wykonane jest z wysokiej jakości materiałów, z dbałością o każdy detal. Jego kolor doskonale odżywki
wnętrze Twojego domu lub mieszkania i świetnie dopełni jego design. Legowisko wygląda bardzo szykownie i stylowo, więc
Twój pies lub kot będzie zachwycony z odrobiny luksusu, którą mu zaoferujesz. Nasze produkty są świetnymi pomysłami na
prezent, którym możesz obdarować swojego pupila, pokazując mu tym samym ogromną miłość i przywiązanie.
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Przytulne, pluszowe legowisko dla psa lub kota to doskonały pomysł na
prezent
Często widzisz jak Twój pies lub kot wyleguje się na Twojej kanapie lub fotelu? To znaczy, że uwielbiam miękkie i przytulne
miejsca, w których może wygodnie sobie poleżeć. To odpowiedni czas, by sprawić mu jego własne posłanie. Świetnym
wyborem będzie legowisko z poduszką o wzorze żyrafy od firmy Amibelle. Niesamowita miękkość i pluszowy materiał to
synonim luksusowej sypialni dla Twojego pupila, w której chętnie będzie odpoczywał i zażywał relaksu. Spraw, aby mógł w
pełni poczuć spokój i ulgę od hałasu i zgiełku. Nic tak nie uspokoi go, jak własne łóżko, które będzie dla niego prawdziwą oazą
w Waszym domu. Pamiętaj, że każde stworzenie potrzebuje chwili spokoju dla siebie, by odreagować. Spokojny sen
zagwarantuje Twojemu zwierzakowi dłuższe życie w szczęściu i radości.
W naszych legowiskach zastosowaliśmy innowacyjne rozwiązania, gdyż zamiast wypełnienia ich gąbką użyliśmy silikonowych
kuleczek, które doskonale dopasowują się do każdej pozycji zwierzęcia. Dodatkowo są niesamowicie odporne na wszelkie
zniekształcenia. Pies lub kot może w nim się wylegiwać do woli, a dodatkowa poduszka umili mu wypoczynek jeszcze bardziej.
Już dziś zagwarantuj swojemu pupilowi własne legowisko, w którym będzie mógł poczuć wygodę i komfort na najwyższym
poziomie. Odpocznie tam po szaleństwach i zabawach z właścicielem lub po długim spacerze. Będzie czuł się tam również
bezpieczny i zrelaksowany. Rozmiar XS przeznaczony jest dla psów mniejszych ras takich jak Yorkshire Terrier, Pinczer
Miniaturowy lub Chihuahua lub dla kotów.
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