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Małe legowisko z serduszkiem
Amibelle rozmiar M grafitowe
Cena brutto

219,99 zł

Cena netto

178,85 zł

Dostępność

Chwilowo brak

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 M: zewnętrzne 60 cm X 50 cm
wewnętrzne 45 cm X 35 cm
Design: Amibelle EU
Wielu właścicieli psów z pewnością zadaje sobie pytanie, gdzie powinien spać ich pupil, jak również, w jaki sposób wybrać dla
niego najodpowiedniejsze legowisko. Obecnie, na rynku znaleźć można szeroki wybór różnego rodzaju materacy,
materiałowych bud, posłań, czy też mat, dlatego też warto dokładnie zastanowić się nad wyborem odpowiedniego modelu.
Jednym z nich może być małe, grafitowe legowisko z serduszkiem Amibelle, dostępne w rozmiarze M. Jednak warto podkreślić,
że nie należy kierować się wyłącznie estetyką, ale również funkcjonalnością oraz wygodą. Właściciele powinni mieć
świadomość, że pies każdego dnia przesypia znaczną część doby, dlatego też wygoda oraz odpowiedni rozmiar posłania są tak
bardzo istotne. Nie bez znaczenia jest sam materiał legowiska, które powinno być miękkie i przyjemne w dotyku.
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Zobacz naszą wyjątkową ofertę legowisk

Sprzedaż hurtowa

Wygodne legowisko dla Twojego psa
Pamiętajmy, że każdy czworonóg powinien mieć możliwość wygodnego, bezpiecznego i spokojnego wypoczynku oraz snu w
swoim ulubionym miejscu. Decydując się na zakup legowiska dla psa, zwróćmy uwagę przede wszystkim na jego rozmiar. Musi
być ono dopasowane do wymiarów pupila, tak by mógł on wygodnie się ułożyć, a nawet rozciągnąć, nawet jeżeli przez
większość czasu śpi zwinięty w kłębek. Dobrym pomysłem może okazać się więc zmierzenie psa od głowy aż do nasady ogona
i dodanie do otrzymanego wyniku mniej więcej 20 cm. Dzięki temu otrzymamy gwarancję, że nasz pies z przyjemnością
będzie odpoczywał w zakupionym przez nas posłaniu.
Równie istotny jest materiał, z jakiego wykonane zostało legowisko. Powinno być ono wysoce odporne na zniszczenia,
bezpieczne dla zdrowia zwierzęcia, jak również łatwe w czyszczeniu oraz praniu. W przypadku szczeniaków warto unikać
materiałów, które łatwo mogą odgryźć i połknąć. Mowa tu przede wszystkim o wiklinie, która może zachwycać swoim
wyglądem, lecz lepiej jest mało praktyczna. Dobrym pomysłem może okazać się zakup posłania, które można prać w pralce.
Mowa tu zarówno o materiale okrywowym, jak i wypełnieniu. Nie bez znaczenia jest jego wygląd, choć kwestia ta dotyczy
głównie właścicieli. Wielu z nich poszukuje legowiska, które będzie estetyczne i dopasowane do wnętrza.
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