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O naszej firmie
Atelier Małego Designu dostarcza wyjątkowe 
produkty dla najmłodszych. Pragniemy aby były 
nie tylko przydatne ale urzekały swoim 
wyglądem. 
Skupiamy się na ręcznym wytwarzaniu wysokiej 
jakości produktów.
Staramy się wspierać dzieci oraz ich rodziców w 
codziennych obowiązkach. 
Nasze poduszki to nie tylko doskonały prezent, 
świetna zabawka ale również niezwykle 
oryginalna dekoracja pokoju.

Nowości 2019

Laleczki z charakterem
149,99 brutto
wysokość około 56cm
zdejmowana sukienka
pięknie haftowana buzia
oryginalny opis + pudełko



  Aurelia

Irenka

Frania

Jagódka

Kalinka

Józefinka



  

Przytulanka koń
119,99 brutto
wysokość około 50cm
zdejmowana sukienka



  

Bestsellery
Królik duży
109,99 brutto
wysokość około 100cm
różowy, niebieski, szary lub miętowy

Królik w spódniczce
119,99 brutto
wysokość około 60cm
zdejmowana spódniczka



  

Poduszka sowa
89,99 brutto
wysokość około 62cm
mięciutki polar minki
różowa lub niebieska

Poduszka rakieta
69,99 brutto
długość około 60cm

Poduszka do
karmienia kura
74,99 brutto
wymiary około 45x60cm



  

Poduszka jeż
85,99 brutto
wymiary około 65x41cm

Przytulanka lisek
74,99 brutto
długość około 60cm



  

Przytulanka kot 
w sukience
89,99 brutto
długość około 60cm

Przytulanka kot minky
65,99 brutto - mały
wymiary około 44x38cm
79,99 brutto – duży
wymiary około 60x46cm



  

Poduszka kot
59,99 brutto
czarny lub niebieski
wymiary około 46x37cm

Poduszka słońce
74,99 brutto
średnica około 55cm

Poduszka pszczoła
129,99 brutto
wymiary około 70cm długości 



  

Przytulanka mops
94,99 brutto
wymiary około 45x53cm

Przytulanka pies
79,99 brutto
długość około 55cm



  

Poduszka auto
89,99 brutto
wymiary około 60x40cm
dostępne kolory: niebieski 
lub miętowy 

Poduszka ząbek
65,99 brutto
wymiary około 35x35cm 

Zabawka 
sensoryczna
49,99 brutto
wymiary około 30cm
marchewka, jabłko lub 
gruszka

Kot
bohater
94,99 brutto
wymiary około 
60cm 
pelerynka
zdejmowana



  

Przytulanka 
piesek plusz
75,99 brutto
długość około 74cm razem 
z ogonem

Poduszka pies
84,99 brutto
wymiary około 75x45cm razem 
z ogonem
dostępny w kolorach: niebieski,
czerwony, brązowy, miętowy



  

Poduszka słoń
84,99 brutto
wymiary około 42x60cm

Poduszka koń głowa
75,99 brutto – mały - 41x34cm
109,99 brutto – duży – 54x45cm
różowy lub brązowy



  

Przytulanka konik
85,99 brutto
wymiary około 60x47cm razem 
z ogonem

Poduszka pingwin
85,99 brutto
wymiary około 60x60cm

Przytulanka 
jednorożec
139,99 brutto
około 50x45cm  



  

Przytulanka lód
69,99 brutto
wymiary około 60x40cm 

Przytulanka królik 
z uszami
75,99 brutto
wymiary około 50x70cm 

Przytulanka nutka
79,99 brutto
wymiary około 70x35cm 



  

Przytulanka kot
64,99 brutto
wymiary około 40x40cm + ogon
około 60cm

Przytulanka bałwanek
149,99 brutto
wymiary około 69x67cm 

Przytulanka lód
69,99 brutto
wymiary około 60x40cm 



  

Przytulanka 
nietoperz z muszką
85,99 brutto
wymiary około 60x50cm
z rozłożonymi skrzydłami
szary, różowy, miętowy 

Przytulanka
batman
ze skrzydłami
99,99 brutto
rozpiętość skrzydeł 
około 122cm 

Poduszka nietoperz
69,99 brutto
wymiary około 55x50cm 



  

Przytulanka 
leniwiec
129,99 brutto
około 100cm długości 

Przytulanka 
papuga minky
74,99 brutto
około 60x50cm 

Przytulanka 
papuga duża
95,99 brutto
około 60cm długości 

Przytulanka 
jaszczurka
129,99 brutto
około 85cm długości 



  

Przytulanka 
foka
74,99 brutto
około 60cm długości 

Poduszka
łódka
79,99 brutto
około 65x40cm

Poduszka
kotwica
64,99 brutto
około 55x55cm

Girlanda 
marynarska
68,99 brutto
wymiary elementów 
od 25cm do 30cm

Poduszka delfin
95,99 brutto
wymiary około 67cm długości



  

Atelier Małego Designu
Kościuszki 140i

42-300 Myszków

tel.
668-329-546
664-901-537

www.ateliermalegodesignu.pl
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