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Legowisko z poduszką o
wzorze żyrafy pomarańczowe
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: pomarańczowy
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
Legowiska to dla psów oaza spokoju i miejsce, w którym mogą wypocząć po całym dniu zabawy. Dlatego wybór
odpowiedniego posłania jest niezwykle istotną kwestią. Właściciel jest zobowiązany do znalezienia modelu, który zapewni jego
pupilowi komfort oraz poczucie bezpieczeństwa oraz da możliwość efektywnego wypoczynku i spokojnego snu. Te wymagania
na pewno spełni legowisko z poduszką o wzorze żyrafy od Amibelle. Jego intensywny pomarańczowy kolor dodatkowo ożywi
wnętrze, w którym zostanie ustawione.
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Legowiska dla psów kotów to najlepsze co może je spotkać!
Nasze legowisko z poduszką o wzorze żyrafy jest bardzo wysokiej jakości. Przepiękny kolor pomarańczowy genialnie wygląda
w każdym mieszkaniu, gdyż zwraca na siebie uwagę swoją żywą, pozytywną barwą. Struktura materiału gwarantuje
długowieczność oraz łatwo się czyści w razie wystąpienia zabrudzeń. Wypełnienie silikonowymi kuleczkami w dużej ilości
sprawia, że legowisko nie odkształca się i nie ubija nawet podczas codziennego użytkowania przez długi czas. Wewnętrzna
poduszka z wzorem żyrafy, wykonana jest z materiału przypominającego zamsz, który jest niezwykle miękki i przyjemny w
dotyku. Boczne ścianki legowiska dają zwierzęciu podparcie głowy podczas wylegiwania się, a wspaniały wygląd całego
posłania idealnie uzupełni każde mieszkanie, w każdym wystroju. Rozmiar M idealnie przypasuje psom ras o średniej
wielkości.

Legowisko dla psa i kota Amibelle to gwarancja jakości premium
Jesteśmy pasjonatami i uwielbiamy tworzyć rzeczy, które przydadzą się zwierzętom na co dzień. Stworzyliśmy więc legowiska
dla psów i kotów, które wyróżniają się wysoką jakością i ciekawym stylem. Dzięki temu, że znamy wymiary i wagi
poszczególnych ras, to nasze akcesoria są zawsze bardzo dokładnie dopasowane do potrzeb zwierząt różnej wielkości. Dają im
zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo użytkowania. Daj swojemu psu to, na co zasługuje i już teraz zamów dla niego idealne
legowisko, dopasowane do jego indywidualnych potrzeb oraz rozmiarów. Zagwarantuje mu tym samym idealne miejsce do
odpoczynku, w którym chętnie będzie spędzał czas.
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