
 

Naše mačje postelje so ročno izdelane in vsaka je unikatna: določeno tkanina je uporabljena samo za 

dve ali tri postelje.  

Postelje lahko izdelamo  v različnih velikostih. 

Barvna paleta je naslednja: 

-pisana, 

-eno barvne, 

-različne barve: zunaj in znotraj,  itd. 

 

Postelje so primerne tudi za male pse. 

 

                                                Postelja-zofa : 

 

                        
Narejeni so iz bombaža in visoko kakovostnega pliša ali wellness runa, in napolnjena z Vlieseline. 
Postelje perete v pralnem stroju  pri 40 ºC, lahko uporabite sušilni stroj. Odsvetujemo uporabo 

sušilnika za lase, saj se bo posušila le tkanina, polnilo pa bo ostalo vlažno. 

Pri postelji –zofa je možnost ekološkega polnjenja notranje blazine na zadrgo (pirine luščine) 

 

Dimenzije zofe:  

Š-330mm; D-330mm, V-200mm 

Dimenzija notranje blazine Š-330mm; D-330mm 

Cena brez DDV: 28.00 EUR 

Cena notranje blazine (z zadrgo) in vstavljenim ekološkim polnilom, ki je v posebni 

bombažni vrčki na zadrgo brez DDV je: 28.00 EUR 

                                                            Postelja- želvica  

                         

Če je vaš ljubljenček rad  skrit pod odejami  in blazinami, je to idealna postelja zanj . Osnovni 

namen  je zasebnost , udobje in toplina. 

Narejeni so iz  visoko kakovostnega pliša ali wellness runa, in napolnjena z Vlieseline. 

Vzdrževanje in čiščenje je enostavno.  Lahko odstranite dlake z valjčkom ali  posteljo operete 

v pralnem stroju  pri 40 ° C in posušite v sušilnem stroju. Ležišče se lahko po pranju sesede in 



svetujemo, da z rokami narahljate in pretresete in naravnate v osnovno obliko ležišča. Polnilo 

je morda potrebno potegniti navzgor, odvisno od vašega podložka in pranja. 
Barvna paleta je naslednja: 

-pisana, 

-eno barvne, 

-različne barve: zunaj in znotraj, itd. 

 

Dimenzija: cc 650 mm v premeru  

Cena brez DDV: 39.00 EUR 
 

                                    Postelja – žoga 

            

Mačja postelja - žoga je sestavljena iz šest delov.  Izdelana je iz bombaža in oblazinjenih sten ter dveh 

odprtini. Sestavljena iz prožnih materialov, ki omogočajo vaši mački  spanje v različnih položajih. V 

žogi in na njej v obliki ladje. Postelja je primerna tudi za velike muce 

Naša žoga je  šesterokotno  mačja postelja, ki  ima dve odprtini, eno veliko in eno majhno. Majhna je 

približno 170 mm premera in večjem okoli 200mm. 

Premer ležišča je približno 300 mm, višina je približno 450 mm. 

 

Vzdrževanje in čiščenje  izdelka: 

-  je  pralen,  

- ne uporabljajte  belila, 

- žogo obrnite navzven pred pranjem, 

- pred pranjem odstranite dlake 

- perite samo, če je več perila,  lahko povzroči trganje  žoge, 

- perite pri 30 
0 
C, uporabite kratek pralni program, 

 

- sušite v sušilniku pri nizki temperaturi. Pri vroči temperaturi se bo bombažna  tkanina preveč skrčila 

- osnovni materiala je iz 100% bombažne tkanine  in se bo skrčila pri pranju in sušenju in se bo 

perfektno prilegalo polnilu, 

- ali je vaša mačja  postelja –žoga  prišla zmečkana? Namočite jo z vodo in jo posušite v sušilniku. 

Barvna paleta je naslednja: 

-pisana, 

-eno barvne, 

-različne barve: zunaj in znotraj, itd. 
 

Muca ni v paketu naročila. 
 

Cena brez DDV: 50.00 EUR do 80.00 EUR (cena je odvisna od osnovnega  materiala) 
 

Izdelava  zaves, slinčkov: 
-po naročilu kupcev.  Uporabljamo različne materiale oziroma kot želi stranka. Lahko ročno 

izvezemo ime na zgornjo zaveso.  

Cena:  po dogovoru 


