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Legowisko z poduszką o
wzorze żyrafy fioletowe
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: fioletowy
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
Posłanie to zdecydowanie coś, co dla Twojego psa jest najważniejsze na świecie - zaraz po właścicielu, oczywiście! Służy do
codziennego wypoczynku, snu czy też leniuchowania, które sprawia psu radość nie do opisania. To także jedyna forma
rozrywki dla większości zwierząt, które w przeciwieństwie do ludzi nie wychodzą ze znajomymi na miasto, tylko czerpią radość
wylegując się w swoim komfortowym - i przy tym niezwykle urokliwym - posłaniu. U nas legowisko dla psa to produkt, który
spełnia wszelkie pokładane w nim nadzieje. Jest więc nie dość, że wytrzymałe, to także oferuje luksus, o którym wcześniej
Twój pupil jedynie marzył. Najwyższa jakość, najlepsze rozwiązania i wspaniałe wzornictwo. Przekonaj się sam!
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Legowiska dla psa i kota to rzecz niezbędna w każdym domu
Nasze legowisko dla psów cechuje się najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi w tej chwili. Postawiliśmy na wygodę.
Wypełnienie, które zazwyczaj jest z gąbki, tym razem zastosowaliśmy silikonowe w postaci małych kulek, które dają podparcie
psu pod całym jego ciałem. Niwelują przy tym możliwość szybkiego ugniatania się, co daje długowieczne, wieloletnie
użytkowanie. Komfortowe są również boczki, które dzięki swojej miękkości dają możliwość oparcia na nich głowy psa, oferując
wygodę najwyższą z możliwych. Poduszka dolna wykonana została z materiału zamszopodobnego, który jest niezwykle
przyjemny w dotyku. Całość to komfort, wygoda i luksus użytkowania zamknięte w pięknym legowisku, które Twój pupil
pokocha za te wszystkie cechy!
Uwielbiamy również, kiedy nasze produkty są piękne i ich obecność sprawia radość także właścicielowi. Z tego powodu w
miejsce spokojnych kolorów, zastosowaliśmy mocną barwę fioletu na obrzeża, a na poduszce piękny wzór żyrafy. Daje to w
mieszkaniu zjawiskowy efekt naszej dbałości o pupila i pokazuje całemu światu, że liczy się dla nas nie tylko jego komfort, ale
także design, który w naszych czasach jest coraz bardziej istotny. Rozmiar M jest idealny dla psów średniej wielkości ras. Daj
swojemu czworonogowi to, czego potrzebuje już od lat - nieporównywalnej do niczego innego wygody, którą pokocha już po
pierwszym użyciu.
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