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Małe legowisko z serduszkiem
Amibelle rozmiar M beżowe
Cena brutto

219,99 zł

Cena netto

178,85 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 M: zewnętrzne 60 cm X 50 cm
wewnętrzne 45 cm X 35 cm
Design: Amibelle EU
Obecnie, rynek oferuje niezwykle szeroki wybór legowisk dla czworonogów. Różnią się one od siebie przede wszystkim
kształtem, kolorem, fasonem, jak i materiałem wykorzystywanym podczas produkcji. Bez wątpienia każdy pies powinien
posiadać swoje legowisko, ponieważ traktuje je on nie tylko jako miejsce do wypoczynku oraz snu, ale również, jako azyl, czyli
swoje własne, w pełni bezpieczne terytorium. Spanie psa w łóżku, czy też na kanapie, może powodować utratę dyscypliny,
dlatego też warto zrezygnować z tego pomysłu na rzecz zakupu odpowiedniego posłania. Jednym z nich jest małe, beżowe
legowisko z serduszkiem Amibelle, dostępne w rozmiarze M. Do jego produkcji wykorzystano materiały najwyższej jakości,
dzięki czemu jego zakup jest doskonałą inwestycją na bardzo długi czas. Jest to także produkt wygodny oraz dostępny w
atrakcyjnej cenowo ofercie.
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AmiBelle dla firm
Zobacz naszą wyjątkową ofertę legowisk

Sprzedaż hurtowa

Wybieramy legowisko - na co zwrócić uwagę?
Legowisko powinno być dopasowane przede wszystkim pod kątem wielkości psa. Pies lubi, kiedy leżąc zwinięty w kulkę,
dotyka ciałem jego brzegów. Jest to atawizm behawioralny, który wyniesiony został z czasów, w których to przodkowie psów
spali w wykopanych przez siebie wgłębieniach w ziemi. Przyjęto, że odpowiedni rozmiar legowiska to długość czworonoga od
głowy aż do nasady ogona, plus co najmniej 20 cm. Warto tu zaznaczyć, że pies, znajdując się w swoim legowisku, powinien
mieć możliwość nie tylko spania, gdy jest zwinięty w kłębek, ale również wypoczynku z wyprostowanymi łapami. Co więcej,
legowisko powinno rosnąć razem z psem. Szczeniak, w zbyt dużym posłaniu, nie będzie czuł się bezpiecznie, dlatego też, w
przypadku gdy pies dopiero rośnie, warto nabyć legowisko dopasowane do jego aktualnych wymiarów.
Nie bez znaczenia jest także materiał, z jakiego wykonane zostało legowisko. Powinno być ono nie tylko miękkie i komfortowe
dla psa, ale również wytrzymałe. Pamiętajmy, że psie posłanie jest miejscem nie tylko wypoczynku, ale i zabawy, co oznacza,
że może być ono narażone na kontakt z pazurami i zębami. Dla wielu właścicieli równie istotna jest jego cena. To właśnie
między innymi dlatego warto nabywać tego typu produkty za pośrednictwem internetowych sklepów. Dają one gwarancję
niższych cen, niż jak miałoby to miejsce w przypadku sklepów stacjonarnych, dlatego też nie będziemy musieli niepotrzebnie
przepłacać.
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