AmiBelle Agnieszka Mruk
ul. Kwiatowa 10
62-060 Stęszew
www.amibelle.pl

Dane aktualne na dzień: 23-09-2019 19:23

Link do produktu: https://www.amibelle.pl/male-legowisko-z-serduszkiem-amibelle-rozmiar-l-szare-p-364.html

Małe legowisko z serduszkiem
Amibelle rozmiar L szare
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: szary
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
Kiedy planujemy zakup lub też adopcję czworonożnego przyjaciela, staramy się przygotować dla niego wszystko jak najlepiej.
Podobną troską otaczamy także psy, które od lat wiernie towarzyszą nam każdego dnia i na każdym kroku. Poza prawidłowym
żywieniem, zabawkami oraz długimi spacerami, możemy sprezentować im wygodne i korzystne dla ich zdrowia posłanie.
Jednym z nich jest małe, szare legowisko z serduszkiem Amibelle dostępne w rozmiarze L. Istnieje wiele powodów, dla których
pies powinien mieć swoje miejsce odpoczynku. Przede wszystkim śpiąc na gołej podłodze, może on niszczyć swój kręgosłup
oraz doprowadzać do ochłodzenia organizmu, które mogą być przyczyną problemów ze stawami. Co więcej, znajdujące się w
bezpiecznym miejscu posłanie, staje się jego własną oazą, z której w komfortowy sposób może obserwować wszystkich
domowników.
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AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę legowisk

Sprzedaż hurtowa

Na jakie legowisko się zdecydować?
Współcześnie, istnieje możliwość nabycia legowiska dla psów, które wykonane zostało z wielu różnych materiałów. Część z
nich, takie jak małe, szare legowisko z serduszkiem Amibelle w rozmiarze L, są odporne zarówno na brud, jak i zadrapania,
dzięki czemu wyróżniają się one wysoką trwałością. Wielu właścicieli decyduje się na zakup posłania z wikliny, jednak
doświadczenie wyraźnie pokazuje, że w przypadku psów aktywnych lub też szczeniaków, posłanie to nie będzie długo cieszyło
naszych oczu. Doskonałą alternatywą okażą się tutaj legowiska wykonane z tworzyw sztucznych lub też miękkich i
przyjemnych w dotyku materiałów, które są gwarancją wygody dla naszego czworonożnego pupila.
Jednak podstawą podczas wyboru odpowiedniego legowiska, nie jest jego wygląd, czy też materiał, ale przede wszystkim
rozmiar. Psy, tak jak i każde inne stworzenie, lubią wygodny wypoczynek, podczas którego mogą spać nie tylko zwinięte w
kłębek, ale i z wyprostowanymi łapami. To właśnie dlatego, przed zakupem legowiska, należy dokładnie zmierzyć czworonoga
- od głowy aż po sam czubek ogona. Do otrzymanego wyniku należy dodać co najmniej 20 cm. Wówczas otrzymujemy
pewność, że nabyte legowisko nie będzie za małe.
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