ART. Nr.

ХАРАКТЕРИСТИКА

43164, АКСЕС.КОТЕ, СКРАЧЕР КОМБО
С ЧЕТКА, 70х35СМ
Фигурна
скрачер-драскалка за котки,
комбинирана с колона драскалка с
играчка топка сизал. Тунелна четка
9121126 за чесане и обиране на косми.

4395, АКСЕС, КОТЕ, СКРАЧЕР-КЪЩА
"САН ФЕРНАНДО", 106 СМ
Класическа компактна мебел за
котки, комбинираща къща - хралупа
с две драскалки стълбчета със
сизалена основа и три лежанки и
тунел във височина. Играчка топка
9121019 на ластик с аромат на котешка мента.
44567, АКСЕС.КОТЕ, СКРАЧЕР
"ИЗАБА" 62
Стабилна драскалка, предлагаща два
високи стълба и един нисък за
точене на ноктите обвити с
натурален сизал. Стабилна широка
основа тапицирана с плюш, две
допълнителни лежанки на различна
височина осигуряват на котката
възможност на избор на място за
9121099 почивка.

44791, АКСЕС.КОТЕ, СКРАЧЕР-КЪЩА
"АМЕЛИЯ" 93 СМ
Комбинирана мебел - къща-скрачер
за котки. Предлага мека хралупа,
плюшен ръкав за игра и четири
драскалки с различна височина
дават възможност на котката за
избор. Къщата е комплектоване с
две допълнителни играчки - мика на
9121120 пружина и мишка на ластик.

43867, АКСЕС, КОТЕ, СКРАЧЕР-КЪЩА
"АЛИКАНТЕ" 142
Масивна
средно висока мебел за котки,
комбинираща къща хралупа на второ
ниво и три отделни лежанки
разположени във височина.
Стабилна основа с плючена
9121006 тапицерия.

СНИМКА

стара цена

ЦЕНА

68.00 лв.

37.00 лв.

107.50 лв.

61.00 лв.

125.00 лв.

84.00 лв.

160.00 лв.

122.00 лв.

180.00 лв.

117.00 лв.

43731, АКСЕС.КОТЕ, СКРАЧЕР-КЪЩА
"САЛАМАНКА", 138 СМ
Масивна средно висока мебел за
котки, комбинираща къща хралупа
на второ ниво и три отделни
лежанки разположени във височина.
Стабилна основа с плюшена
тапицерия. Четири стълба драскалки
9121053 обити с натурален сизал.

43661, АКСЕС.КОТЕ, СКРАЧЕР-КЪЩА
"МАКУЕДА", 192 СМ
Висока
мебел за котки с голяма хралупа и
три етажа лежанки. Играчки в
9121052 хралупата и на върха.

43831, АКСЕС.КОТЕ, СКРАЧЕР-КЪЩА
"МОНТОРО", 165 СМ
Масивна многоетажна мебел за
котки, комбинираща средно висока
хралупа, четири лежанки на
различна височина и шест стълба за
9121116 драскане с натурален сизал.
44071, АКСЕС.КОТЕ, СКРАЧЕР-КЪЩА
"АЛОРА" 176 СМ
Масивна многоетажна мебел за
котки, комбинираща висока
хралупа, четири лежанки и две
гнезда на различна височина и осем
стълба за драскане с натурален
сизал. Оборудвана с плюшен тунел и
9121122 играчки.

43467, АКСЕС.КОТЕ, СКРАЧЕР-КЪЩА
"ФИЛИПО", 114 СМ
Многоетажен скрачер за котки,
комбинираш две лежанки и гнездо
на различна височина. Стабилна
9121056 широка тапицирана основа.

4308, АКСЕС. КОТЕ, СКРАЧЕР ЪГЛОВ "
КИТИ " 31 X 60 СМ
Луксозен
ъглов скрачер "КИТИ ДАРЛИНГ" .
Възможност за монтиране на
вътрешен и външен ъгъл. Тапициран
9121040 с плюш и топче за игра.

185.00 лв.

142.00 лв.

298.00 лв.

228.00 лв.

248.00 лв.

180.00 лв.

380.00 лв.

290.00 лв.

320.00 лв.

220.00 лв.

39.90 лв.

24.00 лв.

530.00 лв.

305.00 лв.

230.00 лв.

135.00 лв.

290.00 лв.

180.00 лв.

230.00 лв.

170.00 лв.

43921, АКСЕС.КОТЕ, СКРАЧЕР-КЪЩА "
9121059 МАРБЕЛЛА " 255 СМ
43941, АКСЕС.КОТЕ, СКРАЧЕР-КЪЩА
"МАЛАГА", 109 СМ
Масивна мебел за котки с две
хралупи свързани с мек хамаклежанка. Лежанки на три нива и пет
стълба за драскане с натурален
сизал. Тапицирани стълби със
9121077 сизалени стъпала.

44641, АКСЕС.КОТЕ, СКРАЧЕР-КЪЩА
"МЕЛИЛА" 167 СМ
Масивна мебел за котки развита във
височина. Висока хралупа и лежанки
с гнездо разположени на пет нива.
Скрачер колони с натурален сизал и
9121119 различна височина седем броя.

43681, АКСЕС.КОТЕ, СКРАЧЕР-КЪЩА
9121121 "СИМОНА", 130 СМ

