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Beco Pets - Slonica Estella - mehka
igrača
Kategorija: Igrače
Dobavljivost:

Cena: 10,45€ 12,30€

(slika je simbolična)

Velikost: S, M

Kratek opis
Slonica Estella je prikupna igračka za cartljanje ter grizljanje. Narejen je
iz recikliranega poliﬁla (iz odsluženih recikliranih plastenk), v njej pa se
skriva piskač, ki naredi igro še bolj zanimivo. Prevleke so trpežne, igračke pa
so šivane z dvojnimi šivi, kar jih naredi še bolj trpežne.
Beco Pets so izdelki za kosmatince, ki so zabavni in hkrati tudi okolju prijazni.
Odlikujejo jih inovativni materiali in sveže ideje za ekološke alternative
vsakdanjim izdelkom. Sprijaznimo se, vsi moramo opraviti svoj delež pri
ohranjanju narave! V naši ponudbi lahko tako zasledite celo vrsto vsakdanjih
predmetov za vaše ljubljenčke, ki so 100% okolju prijazni. Na voljo so posode,
vrečke za kakce ter nosilci zanje, cela paleta igrač in zanimivih pripomočkov.
ZAKAJ SO BECOFAMILY IGRAČE NEKAJ POSEBNEGA?
Spoznajte BecoPets družino! Igrače, ki jih ustvarja BecoPets so vedno okolju
prijazne in tako prijazne tudi do vseh živali. Vsak član BecoPets družine dobi ob
pridružitvi ekipi svojo žival, ki ga predstavlja. To pa je bil tudi navdih za
nastanek serije mehkih a izjemno trpežnih piskajočih pasjih igrač. Vsaka žival
je napolnjena z vlakni iz recikliranega poliﬁla (odslužene reciklirane plastenke),
kar naredi igrače še posebej mehke ter seveda ekološke.
Najbrž se prav vsi strinjamo, da na smetišču pristane čisto preveč plastenk. S
ponovno uporabo se razbremeni vpliv na okolje, saj je tudi postopek reciklaže
plastenk v poliﬁl energetsko manj potraten kot proizvodnja novega poliﬁla.
Beco Pets so izdelki za kosmatince, ki so zabavni in hkrati tudi okolju prijazni.
Odlikujejo jih inovativni materiali in sveže ideje za ekološke alternative
vsakdanjim izdelkom. Sprijaznimo se, vsi moramo opraviti svoj delež pri
ohranjanju narave! V naši ponudbi lahko tako zasledite celo vrsto vsakdanjih
predmetov za vaše ljubljenčke, ki so 100% okolju prijazni. Na voljo so posode,
vrečke za kakce ter nosilci zanje, cela paleta igrač in zanimivih pripomočkov.
Velikost:
S - 13x9x6 cm
M - 20x13x8 cm

