Pufka w swetrze

Historia Somebunny:

Wzornik obić
PRINCESS 1

PRINCESS 2

PRINCESS 3

BRUNETY

BLONDYNY

Somebunny to bardzo magiczny królik.
Mało o nim wiadomo, bo jest tajemniczy. Prawdopodobnie widział
go tylko sam Szef.

Ręczna robota Babci Krysi.
Kupując dziecku, może się okazać, że Ty też chcesz taką mieć.

MOTYLKI

SERDUSZKA

GWIAZDKI

Na pewno wiadomo, że mieszka niedaleko. Każdej nocy zakrada
się do naszej pracowni, gdzie potajemnie testuje wygodę mebli.

LISTKI

Handmade
Sweter robiony na grubych
drutach. Każdy egzemplarz
jest wyjątkowy!

PIRACI

FLAGI PIRACKIE

FORMUŁA 1

TRANSPORT

MAŁY PIRAT

Przypuszczamy, że lubi odpoczywać na ładnych mebelkach
należących do fajnych dzieci. Gdy nikt nie widzi zakrada się
na fotel albo kanapę i chrupie pluszowe (albo narysowane)
marchewki.

BARDZO FAJNE
MEBELKI DLA DZIECI

To jest tylko bajka. Nie wiemy ile jest w niej prawdy, ale na wszelki
wypadek robimy wyjątkowo wygodne i ładne meble.

USZY
GRANATOWE

USZY
MALINOWE

USZY
MORSKIE

KRÓLIK KULKA
LILA

KRÓLIK KULKA
BEŻ

KRÓLIK KULKA
GRANAT

LEN BŁĘKITNY

LEN MIĘTOWY

LEN PUDROWY

USZY
CYTRYNOWE

Praktycznie
Sweter można ściągnąć
i wyprać. Można też dokupić
sweter na zmianę, gdy się znudzi,
lub gdy zmienisz wystrój pokoju.

PODĄŻAJ ZA FIOLETOWYM KRÓLIKIEM:

Kolorów pufek jest tak dużo, że trudno w to uwierzyć!
Możesz to sprawdzić na naszej stronie Somebunny.pl

facebook.pl/BESOMEBUNNY
Somebunny.pl

Somebunny.pl

Stolik

Kanapa

Fotelik

Wielka pufa

Okrągły stolik w towarzystwie kanapy i fotela wygląda bosko!
Pomyśl tylko jak będzie wyglądał, gdy Ty będziesz przy nim
sączyć herbatkę!

Kanapę stworzył Krzysiek w wyniku rozciągnięcia fotela.
Przypadek? Tego nie wiemy, ale kanapa nam się podoba.

Ten fotel wymyślił sam Szef.
Dlatego jesteśmy pewni, że spełni oczekiwania najbardziej
wymagających amatorów leniuchowania.

Halince i Edytce tak bardzo spodobały się pomysły Szefa,
że z wrażenia uszyły pufę do kompletu. Wyszła tak wielka,
że mogą na niej siadać dorośli. Dzieci używają jej jak stolika.

Wygoda

Designe

Gąbka przeszła tajny test
wygody Królika SOMEBUNNY.
Jest idealna.

Nasze wzorki są fajne.
W dodatku nadrukowaliśmy
je bardzo trwałą farbą.

Ergonomia
Wypełnienie stolika
o strukturze plastra miodu
zapewnia wytrzymałość
i lekkość. Dzięki temu każdy
dzieciak sam przestawi
stolik.

Dopasowanie
Dzieci i króliki rosną bardzo
szybko. Dlatego nasze
meble rosną razem z nimi.
Wystarczy wymienić nóżki.

DĄB

BIAŁY

BŁĘKITNY

PUDROWY

Jakość
Solidne nóżki wykonaliśmy
ręcznie z najprawdziwszego
drewna dębowego.
KOLORY BLATU STOŁU
KOLORY NÓŻEK STOŁU I SIEDZISK

Dostępne wzory obić tapicerskich znajdziesz na odwrocie.
Wszystko co robimy, robimy w Polsce, z polskich materiałów. Prawie wszystko robimy
ręcznie, wkładając w pracę radość i zaangażowanie. Bo chcemy, żeby było Wam miło:)

Z przyczyn drukarskich kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian konstrukcyjnych. Broszurka ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.

