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

Dane aktualne na dzień: 24-07-2019 00:19

Link do produktu: https://www.amibelle.pl/sportowa-bluza-kroliczek-amibelle-p-233.html

Sportowa bluza króliczek Amibelle
Cena brutto

75,99 zł

Cena netto

61,78 zł

Cena poprzednia

94,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Materiał

100% poliester

Kolekcja

2017

Opis produktu
Sportowa bluza króliczek - Amibelle
•
•
•
•

Zabawna, wygodna bluza na chłodne dni
Zapinana na dwa rzędy nap
Do wyboru dwa kolory: różowy i szary melanż
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL

Modna bluza z kapturem, podszyta ciepłym i miękkim polarem typu miś w kolorze brązowym. Na kapturku wszyto zabawne
uszy z tego samego polaru, a na grzbiecie dla ozdoby rozmieszczono metalowe oczka. Otwory na łapki oraz dół ubranka
wykończono dzianiną ściągaczową. Bluza zapinana jest na dwa rzędy nap dzięki czemu jeszcze lepiej dopasujesz ją do
sylwetki swojego pieska. W jesienne i zimowe chłody na pewno umili spacery Twojemu przyjacielowi.
Wszystkie ubranka marki Amibelle przechodzą kontrolę jakości, aby zaspokoić gusta nawet najbardziej wybrednego
klienta.
Całość prezentuje się bardzo stylowo.
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

Waga

Obwód szyi

Obwód klatki piersiowej

Rasy psów

S

4,8 kg

30 cm

39 cm

York, Chihuahua,
Westie, Bolończyk,

M

6,4 kg

35 cm

44 cm

Shih Tzu, Maltańczyk,
Pekińczyk, Sznaucer,
Pudel

L

10,5 kg

39 cm

48 cm

Foxterier, Cocker
Spaniel

XL

12,5 kg

40 cm

62 cm

Buldog francuski

XXL

15 kg

44 cm

66 cm

Beagle
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz rozmiar: S , M , L
Wybierz kolor: szary , różowy
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