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Małe legowisko z serduszkiem
Amibelle rozmiar L grafitowe
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: gołębi
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
Nie każda osoba zdaje sobie sprawę z tego, jak ważny jest wybór psiego posłania - zarówno dla czworonoga, jak i dla jego
właściciela. Przede wszystkim, wygodna leżanka zmniejsza potrzebę wskakiwania na łóżko, jak również podnosi komfort snu
psa, co ma przełożenie nie tylko na jego samopoczucie, ale i zdrowie. To właśnie między innymi dlatego wybór legowiska nie
powinien być dziełem przypadku. Musi ono zapewniać wygodę, ale też utrzymywać właściwą temperaturę ciała i dawać
poczucie bezpieczeństwa. Co więcej, jeżeli nasz pupil polubi swoje posłanie, wówczas chętniej będzie reagował na komendę,
by poszedł położyć się do siebie, co może zaoszczędzić nam problemów podczas wizyt obcych osób. O czym pamiętać kupując
legowisko? Przede wszystkim powinno być ono wybierane indywidualnie do każdego psa, ponieważ każdy z nich ma inne
wymagania oraz inne rozmiary.
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AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę legowisk

Sprzedaż hurtowa

Jakiej wielkości legowisko wybrać?
Podstawą podczas wyboru legowiska dla psa jest jego rozmiar. Pies potrzebuje miejsca, w którym bez problemu się zmieści zarówno zwinięty w kłębek, jak i wyciągnięty, z wyprostowanymi łapami, dlatego też warto przed zakupem legowiska
dokładnie zmierzyć naszego czworonoga. Do otrzymanego wyniku należy dodać mniej więcej 20 cm (lub też więcej) zapasu,
by mieć pewność, że zakupione posłanie nie będzie zbyt małe. Często właściciele zwracają uwagę również na jego wygląd,
dlatego też tak wielu z nich decyduje się na zakup grafitowego, małego legowiska z serduszkiem Amibelle, dostępnego w
rozmiarze L. Jest ono nie tylko wytrzymałe, ale i estetyczne, dlatego też może stać się ozdobą samą w sobie.
Grafitowe, małe legowisko z serduszkiem Amibelle w rozmiarze L to także gwarancja najwyższej jakości materiałów. Dzięki
temu otrzymujesz pewność, że nabyte posłanie nie zniszczy się, nawet w przypadku częstego i intensywnego użytkowania.
Warto pamiętać, że psie łóżko jest szczególnie narażone na działanie pazurów. Jest to także miejsce zabaw naszego pupila,
dlatego też warto zadbać o to, by było ono możliwie jak najbardziej wytrzymałe. Wszystkim osobom zainteresowanym
proponujemy także zakup legowisk w atrakcyjnych i niezawyżonych cenach, dzięki czemu nasi klienci nie muszą niepotrzebnie
przepłacać.
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