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Torba pikowana dla psa / kota
- Amibelle
Cena brutto

89,99 zł

Cena netto

73,16 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

TPIK-TP0

Materiał

100% poliester

Opis produktu
Torba pikowana dla psa / kota - Amibelle
Modna torba dla Twojego pupila uszyta z pikowanej tkaniny, wypełniona ocieplaczem doskonale ochroni przed zimnem
jednocześnie przez to, że ścianki są miękki można ją złożyć do małych rozmiarów.
Usztywniony i wyjmowany spód umożliwia szybkie przemycie wilgotną ściereczką samego dna torby.
Środek wykonany z ortalionu do którego wszyta jest gumowana smycz z metalowym karabińczykiem, która służy do
przypięcia zwierzaka.
Transporter zamykany na solidny zamek.
Dodatkowo dwie kieszonki na drobiazgi po bokach torby.
Przeznaczenie produktu:
Torba / transporter do psa.
Główne cechy produktu:
Ułatwi ci podróż z psiakiem lub codzienne zakupy. Kup swojemu psu modny transporter i ruszaj w drogę.
Posiada otwór dzięki któremu piesek będzie mógł śledzić okolicę i czuć się swobodnie.
Wykonana z eleganckiej, pikowanej tkaniny.
W środku mała gumowa smycz, którą możesz przypiąć do obroży swojego ulubieńca. Jest to zabezpieczenie przed
niezapowiedzianą próbą wyskoczenia.
Na zewnątrz dodatkowe kieszenie po obu bokach torby.
Możliwość noszenia na krótkim uchwycie - mała torba.
Możliwość noszenia na krótkim bądź długim uchwycie - duża torba.
Kolor czarny z różowym lub czarny z niebieskim.
Materiał: 100% Poliester
Prać w pralce max w 30%
Nie wybielać
Nie trzeć
Nie prasować
Nie suszyć w suszarce
Nie prać chemicznie
Wewnętrzną, wkładkę po wyciągnięciu przecierać łagodnym środkiem myjącym
Design: Amibelle EU
Tabela rozmiarów:
Rozmiar
1
2
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Długość
36 cm
42 cm

Szerokość
21 cm
23 cm

Wysokość
25 cm
28 cm
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz kolor: różowy , niebieski
Wybierz rozmiar torby: Rozmiar 1 > 36 x 21 x 25 cm , Rozmiar 2 > 42 x 23 x 28 cm (+ 20,00 zł )
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