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Pikowany płaszczyk z paskiem
- Amibelle
Cena brutto

58,99 zł

Cena netto

47,96 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

PLASZCZYK-KP3

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Pikowany płaszczyk z paskiem - Amibelle

Piękny, pikowany płaszczyk na jesienne i zimowe spacery
Idealny prezent dla twojego pupila
Materiał 100% poliester
Elegancki pasek z regulacją na rzepy
Nieprzemakalna pikówka na zewnątrz
Ciepły polar wewnątrz
Bardzo ładny i wygodny płaszczyk dla psa. Zewnętrzną stronę kurtki uszyto z nieprzemakalnej pikówki poliestrowej, od
wewnątrz wykończone ciepłym polarem w trzech kontrastowych kolorach. Ubranie zapinane jest na pasek z rzepem.
Idealnie nadaje się na jesienno-zimowe dni. Posiada kapocę, którą można przyczepić na pleckach rzepem, żeby nie spadała na
głowę pieska. Na plecach jest wszyte kółko do przypięcia smyczy. Całość uszyta z pięknego pikowanego, wodoodpornego i
wiatrochronnego materiału.
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
S

Obwód szyi
30

Obwód klatki
34-37

Długość
27

Waga
2-3 kg

M

34

36-40

29

3-5 kg

L

38

36-40

34

5-7 kg

XL

44

42-52

38

7-10 kg
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Przewidywana rasa
York, Maltańczyk,
West
Shih-tzu, Sznaucer
miniaturka, Pudel
miniaturka
Pekińczyk, West,
Sznaucer miniaturka
Fox Terier, Cocker
Spaniel
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz rozmiar: S , M (+ 2,00 zł ), L (+ 3,00 zł ), XL (+ 6,00 zł )
Wybierz kolor: czarno niebieski , czarno pomarańczowy , czarno zielony
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