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Legowisko z poduszką o
wzorze żyrafy fioletowe
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: 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

XS

40 cm

50 cm

Design: Amibelle EU
Nasz sklep internetowy oferuje rozwiązania dla zwierząt, które spełniają ich oczekiwania i wszelkie potrzeby. Legowiska, które
znajdziesz w naszej ofercie słyną z wysokiej jakości. Są wykonane z trwałych materiałów i dopracowane w każdym szczególe.
Jeśli chcesz sprawić swojemu pupilowi przyjemność, to już dziś przyjrzyj się bliżej wszelkim posłaniom i leżankom, które u nas
znajdziesz w atrakcyjnych cenach. Legowisko z poduszką o wzorze żyrafy w rozmiar XS o fioletowej barwie, idealnie sprawdzi
się w przypadku kotów lub psów małych ras, takich jak Yorkshire Terrier, Pinczer Miniaturowy lub Chihuahua. Wypełni
przestrzeń Twojego mieszkania lub domu i będzie stanowić w nim modny dodatek. Wzór żyrafy na poduszce dodaje uroku i

wygenerowano w programie shopGold

AmiBelle Agnieszka Mruk
ul. Kwiatowa 10
62-060 Stęszew
www.amibelle.pl

ożywia jego design, a fioletowy kolor jest bardzo oryginalny i na pewno przypadnie do gustu zarówno Tobie, jak i Twojemu
pupilowi.

Stwórz przytulny kącik swojemu pupilowi za pomocą legowisko z
poduszką
Jeśli kochasz swojego zwierzaka to z pewnością znasz jego potrzeby. Zapewne uwielbia wylegiwać się na miękkim fotelu lub
kanapie. Nie ma w tym nic dziwnego. W końcu każdy z nas lubi miejsca, w których jest przytulnie i wygodnie. Twój pupil
również chce mieć kąt, w którym będzie mógł wygodnie odpocząć. Nasze legowisko zapewni mu jeszcze lepszy komfort niż
leżenie na meblach, gdyż jest przemyślane i w pełni dostosowane do wygody zwierząt. Jego wzór jest niezwykle ciekawy i
przyciąga wzrok. Dodatkowo wnętrze zostało wypełnione silikonowymi kuleczkami, co sprawia że posłanie zachowuje swój
kształt i zapewnia maksymalny poziom komfortu dla psa lub kota. We wnętrzu legowiska znajduje się miękka poduszka
wykonana z imitacji zamszu, która jest bardzo odporna na zabrudzenia oraz jednocześnie łatwa w czyszczeniu.
Komfort i wygodna zwierząt to potrzeby, które są naszym priorytetem. Oferujemy produkty tylko najwyższej jakości, aby
spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Stworzenie przytulnego kącika Twojemu pupilowi sprawi, że
poczuje on się bezpiecznie a jednocześnie będzie się cieszył z nowego miejsca, które będzie tylko do jego dyspozycji. Każdego
dnia skorzysta z wygody i relaksu, jaki jest w stanie mu dostarczyć legowisko Amiabelle. Pamiętaj, że każdy z nas, również
nasz zwierzak, potrzebuje wypocząć i wyciszyć się po całym dniu, by uzupełnić siły. Dlatego już teraz spraw swojemu
ukochanemu pupilowi legowisko dopasowane do jego potrzeb.
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