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Legowisko z serduszkiem
szare 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: szary
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
Nasz sklep internetowy specjalizuje się w produktach, które spełniają wszelkie potrzeby zwierząt. Jeśli jesteś opiekunem psa
lub kota i chcesz mu sprawić ogromną przyjemność to już dziś przejrzyj naszą ofertę i znajdź dla niego odpowiednie posłanie.
Legowisko w życiu domowego pupila znaczy więcej, niż może Ci się wydawać. Są to miejsca, które zostały przeznaczone tylko
dla nich, by mogły się wylegiwać w nich do woli i odpoczywać. Pełen relaks Twojego pupila możliwy jest tylko wtedy, gdy
zapewnisz mu odpowiedni komfort i wygodę. Nasze legowisko z serduszkiem szare Amibelle idealnie się do tego nadaje. Twój
zwierzak każdego dnia będzie zachwycony ze swojego nowego, luksusowego posłania. Jako miłośnicy zwierząt tworzymy
wszystkie rzeczy z pasją, by zadowolić każdego, nawet najbardziej wymagającego klienta.

Spraw przyjemność swojemu pupilowi i podaruj mu miękkie legowisko z
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serduszkiem, jako wyraz swojej miłości do niego
Oferowane legowisko z serduszkiem szare Amibelle to gwarancja komfortu i wygody dla Twojego psa lub kota. Dodatkowo
doskonale wypełnia przestrzeń w Twoim domu i idealnie podkreśla urok mieszkania poprzez swój oryginalny design. Twój
zwierzak będzie w końcu mógł zastąpić wylegiwanie się na kanapie, czy fotelu na spędzanie czasu na swoim własnym
posłaniu. Legowisko z serduszkiem Amibelle wykonane zostało z delikatnego pluszu, dzięki czemu jest miękkie i bardzo
przyjemne w dotyku. Dodatkowo dołączone są do niego wygodne poduszki. Jedna z nich w kształcie serduszka, a druga ma
prosty, kwadratowy kształt.
Nasze legowisko z serduszkiem wypełnione zostało silikonowymi kuleczkami. Umożliwia Twojemu psu leżenie w każdej pozycji,
gdyż kształt posłania dopasowuje się do niego. Dzięki temu jest trwałe i odporne na wszelkie zniekształcenia. Dodatkowo jest
bardzo łatwe w czyszczeniu, dzięki czemu można je szybko odświeżyć w pralce. Legowisko jest doskonałym pomysłem na
nowy prezent dla Twojego pupila, który doceni już od pierwszej chwili, gdy będzie mógł się błogo i wygodnie na nim rozłożyć.
Ten wyjątkowy mebel sprawi, że Twój pies lub kot w końcu odpocznie po całym dniu zabawy w ciszy i spokoju, i będzie mógł
zbierać energię na kolejne szaleństwa. Zagwarantuj więc swojemu psu lub kotu idealne miejsce na wypoczynek, podczas gdy
Ty sam leżysz wygodnie na kanapie i razem poczujcie pełen relaks!
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