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Mata z folią termoizolacyjną
brązowa S
Cena brutto

80,00 zł

Cena netto

65,04 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

Mata-z-folią-termoizolacyjną-bązowa-S

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Mata z folią termoizolacyjną brązowa S
Samonagrzewająca się mata
Sprawdza się szczególnie w chłodniejsze noce
Warstwa pianki pokryta folią refleksyjną zwraca skutecznie ciepło wytworzone przez ciało zwierzaka
Wewnętrzną warstwę tworzy pikowane włókno lumenizowane, jako rozwiązanie odznaczające się właściwością
utrzymywania ciepła, dobrym odprowadzaniem wilgoci i zapewnieniem odpowiedniej cyrkulacji powietrza
Poszewka wykonana z bardzo miękkiego, przyjemnego polaru
Posiada podkładkę antypoślizgową oraz nadaje się do prania mechanicznego
Może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z zakupionym już legowiskiem dla psa lub kota
Zapewnia dodatkowe ciepło
kolor brązowy
wymiar 60 cm x 45 cm

Niektóre psy cierpią na chroniczne wyziębienie organizmu ze względu na niską temperaturę powietrza lub niewielką zawartość
tkanki tłuszczowej. To bardzo niekomfortowe uczucie, które towarzyszy niektórym psom codziennie, negatywnie wpływając na
ich zdrowie. Cierpią na tym stawy, mięśnie oraz narządy wewnętrzne, które stale narażone na odczuwane zimno zaczynają
być podatne na choroby. Brak możliwości ogrzania się negatywnie wpływa także na psychikę zwierzęcia. Specjalnie dla takich
psów zaprojektowaliśmy w firmie Amibelle najwyższej jakości matę dla psa z folią termoizolacyjną.

Termoizolacyjna mata dla psa to wybawienie!
Mata wizualnie jest minimalistyczna i sprawdzi się w większości mieszkań, zarówno nowoczesnych, jak i tych zaaranżowanych
bardziej klasycznie. Efektowny, pikowany materiał w romby daje efekt dużej ekskluzywności, a boczek wykonany z szenilu,
poprzez kontrast, podkreśla piękny design. Miejsce do leżenia wykonane zostało z miłego w dotyku aksamitu, który sam w
sobie nie daje uczucia zimna. W jednym z boków znajduje się piękne, duże logo Amibelle wykonane metodą haftowania.
Lamówkę ze skóry ekologicznej zaprojektowaliśmy zarówno tak, żeby świetnie się prezentowała, jak i chroniła połączenia
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materiałowe. Mata jest wykończona obustronnie, zatem sprawdzi się niezależnie od jej ułożenia. Produkt ma wymiary 60 x 45
cm.
Na uwagę zasługuje wnętrze, które wykonane jest z wygodnej i bardzo miłej pianki, która da psu najwyższy komfort leżenia.
Mata jest całkowicie odizolowana od podłoża przy pomocy folii termoizolacyjnej, która odbija ciepło w górę, pozwalając
utrzymać je w posłaniu dłużej, zapewniając psu pełen komfort. Jest to doskonała propozycja dla psów starszych oraz tych,
które są szczególnie wrażliwe na niskie temperatury. Zadbaj o swojego pupila z należytą starannością i kup koniecznie matę,
wykończoną folią termoizolacyjną.
Materiał: 100% poliester

Prać w pralce max w 30oC
Nie wybielać
Nie prasować
Nie suszyć w suszarce
Nie czyścić chemicznie
Wymiary: 60cm x 45cm
Design: Amibelle EU
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