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Legowisko z poduszką o
wzorze żyrafy pomarańczowe
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: 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

S

50 cm

60 cm

Design: Amibelle EU
Legowisko dla psa to rzecz absolutnie niezbędna w każdym domu, gdzie jest pies. Pozwalają na wygodne wylegiwanie się na
co dzień, przesypianie całych nocy mocnym snem i wypoczynek po ciężkiej zabawie ze swoim właścicielem. To jedno z takich
miejsc w życiu psa, które są dla niego jednym z najważniejszych i służą do zaspokajania swoich potrzeb na leniuchowanie, jak
i odpoczynek. Pamiętajmy więc, że właściwy dobór posłania jest bardzo angażującą czynnością, ale przełoży się na lepsze
przeżywanie przez naszego pupila każdej jednej chwili. Legowisko z poduszką firmy Amibelle to najwyższa jakość, za rozsądną
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cenę. Zamszopodobny materiał, którym ozdobiliśmy poduszkę legowiska, jest na tyle przyjemny w dotyku, że tworzy w psie
stałą chęć przebywania w nim. Boczki wykonane z materiału gładkiego, dają świetne podparcie głowy, gdyż są miękkie i
bardzo wygodne, a przy tym nie brudzą się. Gdy zaś najdzie nas ochota lub potrzeba odświeżenia zarówno boczków, jak i
samej poduszki, to zrobimy to bez problemów, gdyż wszystkie te części są bardzo łatwe w czyszczeniu.

Komfortowe legowiska dla psów to coś, czego Twój pies potrzebuje
codziennie!
Najwyższą jakość widać również po wnętrzu. W przypadku tego modelu zamiast sprężystej gąbki zastosowaliśmy silikonowe
kulki, które świetnie układają się pod naporem ciała naszego pupila. Dają dobre podparcie i przy tym nie wygniatają się, dając
możliwość wieloletniego użytkowania - nawet bardzo intensywnego. Połączenie tych wszystkich cech daje dosłownie idealne
legowisko dla psa, którego wygodę i luksus doceni każdy, posiadany przez nas pupil. Miękkie wypełnienia, świetnej jakości i
dotyku materiały zewnętrzne dają obraz psa zadowolonego i szczęśliwego, który uwielbia spędzać czas w swoim nowym
legowisku. Na uwagę zasługuje także wygląd legowiska dla psów, gdyż wyróżnia się na tle innych modeli swoim bardzo
atrakcyjnym designem. Na poduszce został umieszczony wzór pięknej zebry, który wygląda dosłownie jak prawdziwy, a boczki
zdobi wspaniały kolor pomarańczowy, który rozbudzi każde wnętrze. Całościowo, to wygodne legowisko dla psa, wygląda
nieszablonowo i pokaże kto jest w tym mieszkaniu dla nas najważniejszy! Spraw swojemu psu radość nie do opisania i zamów
mu nowe, wygodne legowisko!
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