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Torba z dzianiny futerkowej
dla psa lub kota - Amibelle
Cena brutto

66,99 zł

Cena netto

54,46 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

TORBA-PANTERKA/LAMPART-TWO

Materiał

100% poliester

Opis produktu
Torba z dzianiny futerkowej dla psa lub kota - Amibelle
Stylowy transporter, który wygląda jak modna torba
Ułatwi ci podróż z psiakiem lub codzienne zakupy.
Posiada otwór dzięki któremu Twój pupil będzie mógł swobodnie wystawić głowę.
Na zewnątrz dodatkowa kieszeń.
Możliwość noszenia na krótkim bądź długim uchwycie.
Dostępna w dwóch modnych deseniach: lampart i pantera.
Znakomicie nada się dla: Maltańczyka, Shih Tzu, Pudla miniaturowego, Jamnika, Pomeraniana, Bolończyka, Sznaucera,
Pekińczyka, Westka, Bulldog francuskiego
Torba – transporter - uszyta z dzianiny futerkowej, wnętrze podszyte jest pikówką, a środek wypełniony ocieplaczem. Torba
jest wygodna zarówno dla właściciela jak i dla zwierzaka. W środku znajduje się metalowy łańcuszek, którym można
przypiąć pieska lub kota aby zwiększyć jego bezpieczeństwo. Torba ma usztywniony i wyjmowany spód co daje możliwość
szybkiego wyczyszczenia samego dna. Zamykana jest na zamek. Można ją prać w pralce.
Wszystkie akcesoria marki Amibelle przechodzą kontrolę jakości, aby zaspokoić gusta nawet najbardziej wybrednego
klienta.
Całość prezentuje się bardzo stylowo.
Idealne na prezent.
Torba będzie zapakowana w foliowe etui wraz z oryginalnymi metkami Amibelle.
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

Długość
36 cm
42 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz kolor: Lampart , pantera
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Szerokość
21 cm
26 cm

Wysokość
23 cm
28 cm
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Wybierz rozmiar torby: Rozmiar 1 > 36 x 21 x 25 cm , Rozmiar 2 > 42 x 23 x 28 cm (+ 12,00 zł )

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

