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Legowisko z serduszkiem
gołębie Amibelle
Cena brutto

297,99 zł

Cena netto

242,27 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

LEGOWISKO-PLATINUM

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Legowisko z serduszkiem Amibelle
Doskonałe na prezent
Dodatkowe poduszeczki
Kolor przewodni: gołębi
Legowisko wykonano z mięciutkiego pluszu. Przód został ozdobiony naszytymi literami: LOVE oraz serduszkiem z anagramem
Amibelle. Całość wypełniona jest silikonowymi kuleczkami co sprawia, że zawsze zachowuje swój kształt. Zapewni twojemu
pupilowi wspaniały wypoczynek. Wewnątrz znajduje się mięciutka poduszka bardzo łatwa do czyszczenia i trwała. Dodatkowo
piesek otrzyma w komplecie dwie małe poduszeczki: jedna w kształcie serca, druga kwadratowa oraz zabawną kość z tej
samej tkaniny. Całość prezentuje się bardzo stylowo i przytulnie. Śpiąc w tym legowisku twój pupil na pewno przypomni sobie
swoje dzieciństwo.
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
Wymiary: zewnętrzne 70 cm X 60 cm
wewnętrzne 50 cm X 45 cm
Design: Amibelle EU
Legowisko dla psa to miejsce, w którym odpocznie i zrelaksuje się po całodziennej aktywności. W każdym domu, w którym
znajduje się pies lub kot powinno być wyznaczone jego własny kąt. Zwierzęta, jak i ludzie, potrzebują znaleźć swoją oazę, w
której poczują się bezpiecznie, z dala od zgiełku i hałasu, by spędzić tam chwile, w których będą mógł się wyciszyć. W naszym
sklepie internetowym Amibelle znajdziesz szeroki wybór legowisk dla zwierząt, które różnią się od siebie wzorami. Dzięki temu
każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i swojego pupila. Oferowane przez nas produkty są najwyższej jakości, a użyte
materiały są hipoalergiczne i przyjazne dla zwierząt oraz ludzi.

Legowisko dla psa to idealne miejsce w domu dla Twojego pupila
Legowiska, które znajdziesz w naszej ofercie są wykonane z solidnych materiałów, które są bardzo odporne na wszelkie
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zabrudzenia i uszkodzenia. Przyjemny, mięciutki plusz Twój zwierzak pokocha już od pierwszej chwili. Legowisko zapewni mu
niesamowitą wygodę i komfort zarówno podczas codziennej drzemki, jak i również głęboki i spokojny sen w nocy. Całość
wypełniona jest silikonowymi kuleczkami, co sprawia że na długo zachowuje swój kształt. W zestawie znajdują się również
miękkie poduszeczki, by Twój zwierzak mógł się na nich wylegiwać do woli. Całe legowisko prezentuje się elegancko i będzie z
pewnością pasować do wnętrza Twojego mieszkania.
Nasza firma dba o zwierzęta i wie dokładnie jak spełnić ich oczekiwania, dlatego możesz nam śmiało zaufać. Gwarantujemy
zadowolenie Twojego pupila na długie lata z legowiska, które od nas dostanie. Wygoda na najwyższym poziomie, komfort,
który jest nieoceniony oraz spokój, który jest nie do zastąpienia. Już dziś spraw przyjemność swojemu psu lub kotu i pozwól
mu na chwile relaksu w jego nowym, wygodnym posłaniu. Pamiętaj, że zwierzaki również potrzebują swojego miejsca na
odpoczynek.
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