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Małe legowisko z serduszkiem
Amibelle rozmiar M szare
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
Kolorach 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 M: zewnętrzne 60 cm X 50 cm
wewnętrzne 45 cm X 35 cm
Design: Amibelle EU
Każde zwierzątko potrzebuje własnego miejsca w domu, które gwarantuje komfortowy wypoczynek po pełnym różnorodnych
aktywności dniu lub codziennie leniuchowanie. Z tego względu właściciele czworonogów powinni zapewnić odpowiednie
legowisko dostosowane do wielkości i indywidualnych potrzeb pupili. Na rynku znajduje się ogromna ilość różnorodnych
modeli, które często okazują się mało trwałe. Małe legowisko z serduszkiem Amibelle to produkt charakteryzujący się wysoką
jakością wykonania z materiałów o dużej wytrzymałości. Jest bardzo wygodne, dzięki czemu każdy pies lub kot jeszcze
bardziej pokocha drzemki w czasie dnia. Doskonale sprawdzi się dla niedużych ras. Dużą zaletą jest także niewielka ilość
miejsca, jaką zajmuje legowisko, co sprawia, że z łatwością znajdziesz odpowiedni kąt dla swojego czworonoga.

AmiBelle dla firm
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Zobacz naszą wyjątkową ofertę legowisk

Sprzedaż hurtowa

Legowisko zaprojektowane z myślą o wysokim poziomie komfortu
Chcąc zapewnić jak największą wygodę swojemu małemu pupilowi warto wybrać legowisko z serduszkiem Amibelle. Do jego
wykonania wykorzystano poliester, który jest oddychającą tkaniną i zapewnia właściwy przepływ powietrza. Wpływa to nie
tylko na żywotność produktu, ale również zapobiega nieprzyjemnym zapachom. Środek legowiska wypełniono silikonowymi
kuleczkami, które gwarantują zachowanie odpowiedniego kształtu. Dodatkowo całość pokryto mięciutkim i przyjemnym w
dotyku pluszem. We wnętrzu znajduje się wygodna poduszka. Dodatkowo dołączono również małe poduszeczki w kształcie
kwadratu, serca i kości.

Legowisko dostosowane do aranżacji wnętrza
Wybierając odpowiednie legowisko dla czworonoga warto zwrócić uwagę na stylistykę, która doskonale będzie się
komponować z pozostałymi elementami aranżacji wnętrza. Małe legowiska z serduszkiem Amibelle dostępne są w
stonowanych kolorach: beżowym, szarym i gołębim. Wszystkie idealnie pasują każdego rodzaju pomieszczenia zarówno
nowoczesnego, jak i tradycyjnego. Do wyboru jest również rozmiar M lub L. Wyjątkowego charakteru uroku dodaje serduszko z
ozdobnym stebnowaniem przyszytym z przodu. Wybierając legowisko Amibelle możesz mieć pewność, że Twój pupil poczuje
się bezpiecznie, a przy tym niezwykle zrelaksowany.
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