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Legowisko z poduszką o
wzorze żyrafy fioletowe
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: 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

S

50 cm

60 cm

Design: Amibelle EU
Chcesz stworzyć swojemu psu lub kotu miejsce idealnie przeznaczone do relaksu i odpoczynku, w którym bez problemu się
wyciszy i urządzi sobie spokojną drzemkę? Jeśli tak to mamy dla Ciebie świetne rozwiązanie, którym jest legowisko z poduszką
o wzorze żyrafy fioletowe rozmiar S Amibelle. Niewielkie jego gabaryty zmieszczą się bez problemu w każdym pomieszczeniu i
przeznaczone są dla psów małych ras, bądź kotów. Legowisko umili każdy dzień Twojemu pupilowi, więc już dziś spraw mu
genialny prezent w postaci zwierzęcej sypialni. Będzie zachwycony jego miękkością i wygodnym użytkowaniem.
Gwarantujemy pełnię zadowolenia, gdyż znamy potrzeby zwierząt i dokładamy wszelkich starań, by wychodzić naprzeciw ich
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oczekiwaniom. Dzięki temu ułatwiamy zadanie Tobie jako opiekunowi, który kochając swojego czworonożnego przyjaciela z
pewnością chce dla niego jak najlepiej. Wysoka jakość, doskonałe materiały oraz atrakcyjne ceny to nasze zalety, które
możesz poznać już dziś przeglądając ofertę naszego sklepu internetowego Amibelle.

Legowisko z poduszką zapewni maksymalny poziom komfortu oraz
wygody Twojemu ukochanemu pupilowi
Kochając swojego pupila pewnie często zastanawiasz się jak mógłbyś umilić mu czas lub ułatwić życie. Jeśli tak jest to
proponujemy, byś wyposażył go w legowisko z poduszką, które zapewni mu każdego dnia komfort i wygodę na najwyższym
poziomie. Wewnątrz niego znajduje się atrakcyjna pod względem wzoru dla zwierzaków poduszka, która jednocześnie bardzo
stylowo będzie wyglądać jako dodatek do wyposażenia wnętrza Twojego domu lub mieszkania. Pamiętaj, że każdy zwierzak po
spacerze lub zabawie powinien się zrelaksować, odpocząć i nabrać sił na kolejne aktywności, dlatego powinieneś mu stworzyć
sypialnię, która będzie synonimem spokoju i jego prywatnej oazy, czyli miejscem w którym się wyciszy i wygodnie wyśpi.
Nasze legowiska zapewniają komfort ze względu na użyte wypełnienie, którym są silikonowe kuleczki. Doskonale sprawdzają
się one w przedłużeniu trwałości zwierzęcego łóżka oraz świetnie dopasowują się do każdej pozycji zwierzaka, zmniejszając
tym samym ryzyko odkształcenia się. To doskonały produkt, który posłuży na lata i zapewni Twojemu pupilowi radosne chwile,
a Tobie satysfakcję, że mogłeś go uszczęśliwić.
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