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

Dane aktualne na dzień: 16-07-2019 03:56

Link do produktu: https://www.amibelle.pl/pikowany-bezrekawnik-dla-pieska-z-odpinanym-kapturem-amibelle-p-3.html

Pikowany bezrękawnik dla
pieska z odpinanym kapturem
- Amibelle
Cena brutto

56,99 zł

Cena netto

46,33 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

KAMIZELKA-B01

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Pikowany bezrękawnik dla pieska z odpinanym kapturem - Amibelle

Piękny, pikowany bezrękawnik na jesienne i zimowe spacery
Idealny prezent dla twojego pupila
Materiał 100% poliester
Kaptur odpinany na zatrzaski
Dwie wersje kolorystyczne: czarny i różowy
Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL
Modny i ciepły bezrękawnik uszyty z pikowanego materiału. Ubranko posiada odpinany kaptur, zapinany od spodu na
metalowe zatrzaski. Zapewni waszemu pupilowi komfort, ciepło oraz wygodę. Jest dobrze skrojone, dlatego nie krępuje
ruchów pieska.
Model tego ubranka nie posiada rękawów, przez co nie krępuje ruchów pieska podczas spaceru.
Kurteczka posiada wewnątrz delikatne wypełnienie, dzięki czemu jest troszkę ocieplana. Idealnie sprawdzi się na chłodniejsze,
jesienne dni oraz dla piesków, które nie tolerują grubych ubranek.
Ozdobna aplikacja dopełni całości, sprawiając, że model ten wygląda unikatowo.
Wszystkie ubranka marki Amibelle przechodzą kontrolę jakości, aby zaspokoić gusta nawet najbardziej wybrednego
klienta.
Całość prezentuje się bardzo stylo.
Idealne na prezent.
Ubranie zapakowane w foliowe etui wraz z oryginalnymi metkami Amibelle.
Materiał: 100% Poliester
Prać w pralce max w 30%
Nie wybielać
Nie prasować
Nie suszyć w suszarce
Nie czyścić chemicznie
Design: Amibelle EU
Tabela rozmiarów:
Rozmiar
XS
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Obwód szyi
26

Obwód klatki
34

Długość
22

Waga
1-2 kg

Przewidywana rasa
York miniaturka,
Chihuahua

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

S

28

40

28

2-3 kg

M

32

44

30

3-5 kg

L

34

46

35

5-7 kg

XL

40

52

40

7-10 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz rozmiar: XS , S , M (+ 1,00 zł ), L (+ 3,00 zł ), XL (+ 3,00 zł )
Wybierz kolor: czarny , różowy
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York, Maltańczyk,
West
Shih-tzu, Sznaucer
miniaturka, Pudel
miniaturka
Pekińczyk, West,
Sznaucer miniaturka
Fox Terier, Cocker
Spaniel

