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Małe legowisko z serduszkiem
Amibelle rozmiar L beżowe
Cena brutto

259,99 zł

Cena netto

211,37 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

LEGOWISKO SERCE

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Małe legowisko z serduszkiem Amibelle
Doskonałe na prezent
Dodatkowe poduszeczki
Kolor przewodni: beżowy
Legowisko wykonano z mięciutkiego pluszu. Przód został ozdobiony serduszkiem przyszytym ozdobnym stebnowaniem.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 lub kotek
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 L: zewnętrzne 87 cm X 64 cm
wewnętrzne 62 cm X 46 cm
Design: Amibelle EU
Miejsce snu czworonoga to równie ważna kwestia, jak sypialnia dla pozostałych domowników. Oczywiście zwierzęta mają
swoje indywidualne preferencje, jednakże większość z nich z pewnością doceni wygodne legowisko przygotowane specjalnie
dla nich. Doskonałą propozycją jest na przykład małe, beżowe legowisko z serduszkiem Amibelle, dostępne w rozmiarze L. Do
jego produkcji wykorzystano materiały najwyższej jakości, dzięki czemu zachwyca ono nie tylko swoim wyglądem, ale i
solidnością wykonania. Jest ono eleganckie, dlatego też z pewnością przypadnie do gustu estetom, poszukującym posłania,
które będzie w 100% dopasowane do wystroju danego wnętrza. Jednak warto podkreślić, że wygląd posłania nie jest jedyną
rzeczą, na jaką należy zwracać uwagę podczas jego zakupu. Priorytetem jest oczywiście wygoda i komfort psa, który będzie
na nim wypoczywał.
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AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę legowisk

Sprzedaż hurtowa

Na co zwracać uwagę kupując legowisko dla psa?
Podstawą, podczas wyboru legowiska dla psa, jest jego rozmiar. W sytuacji, w której decydujemy się na wzięcie pod swój dach
szczeniaka, dobrym pomysłem może okazać się zakup małego legowiska, w którym zwierzę będzie czuło się bezpiecznie lub
też dużego posłania, które posłuży pupilowi również w wieku dorosłym. Wybór odpowiedniego rozmiaru posłania nie jest
trudny, wystarczy bowiem zmierzyć czworonoga, a następnie, do otrzymanego wyniku, dodać mniej więcej 20 centymetrów
“zapasu”. Posłanie powinno być nieco większe niż zwierzę, by mogło ono spać nie tylko zwinięte w kłębek, ale również
rozprostować łapy.
Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że pies, każdej doby przesypia mniej więcej 14 godzin, dlatego też wybór odpowiedniego
legowiska, które będzie wygodne, jest tak istotny. Jednak przy wyborze posłania liczy się nie tylko jego praktyczność, ale
również samo wykonanie oraz estetyka, która powinna trafiać w gust właścicieli czworonoga. To właśnie między innymi
dlatego beżowe, małe legowisko z serduszkiem Amibelle w rozmiarze L cieszy się tak dużym uznaniem wśród wielu naszych
klientów. Co więcej, w naszej ofercie znaleźć można posłania wykonane z wielu różnych materiałów, o różnych kształtach i
wielkościach, dzięki czemu jesteśmy przekonani, że każda osoba odwiedzająca nasz sklep znajdzie coś dla siebie.
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