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Pet Beds

Zit je net lekker languit op de bank, springt Brutus 
bovenop je en nestelt zich kwijlend naast je. Of je ligt 
heerlijk in je bed, komt Minous klauwend met haar 
pootjes je wakker maken. Daarom kunnen onze lieve 
viervoeters beter zelf een relax en slaap bedje hebben.

Het heerlijke zachte dekje is voor de katten en honden 
onweerstaanbaar. Je kunt hem eraf ritsen en zo in de 
wasmachine gooien. Het dekje stofzuigen gaat ook pri-
ma. Ook zonder het zachte dekje kan het kussen goed 
gebruikt worden. Door de gladde en waterafstotende 
stof hebben vuil, haren en vlooien geen kans. Maakt 
vieze Brutus het echt te dol, dan kan de vulling eruit 
gehaald worden en de hoes in de handwas. We hebben 
ook aan Brutus en Minous gedacht, met een speelgoed 
bot of muisje hoeven ze zich niet te vervelen.

Materiaal
Overtrek: 100% polyester
Vulling: 100% polystereen kogeltjes

Verpakking
Voor grote orders is een winkeldisplay mogelijk

Cat Bed: Ø60x10 cm / 3 kg

Dog Bed M: 80x60x10 cm / 4 kg

Dog Bed L: 120x80x10 cm / 5,5 kg
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 Taupe red black lime aqua anthracite
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Toy for your dog or for your dog leash
Spielzeug für Ihre Hund oder Ihre Hundeleine

Speeltje voor je hond of voor aan je hondenriem
Jouet pour votre chien ou pour votre laisse de chien

Toy for your cat
Spielzeug für Ihre Katzen

Speeltje voor jouw kat
Jouet pour votre chat

Easy carry
leicht zu tragen

Eenvoudig te dragen
transport facile

Very soft top
Zehr sanfte Deckel

Heerlijk zacht dekje
Pad doux délicieux

soft plush fabric 
(100% polyester)

Comfortable filling 
(100% polystyrene beads)

Strong fabric 
(100% polyester)

Without top; easy cleaning
Ohne Deckel; einfache Reingung

Zonder dekje; eenvoudig schoonmaken
Sans pad; un nettoyage facile

Washable top 
Waschbar Deckel
Wasbaar dekje

Pad lavable


