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Konserwacja

Do pielęgnacji należy używać delikatnej ściereczki, lekko zwilżonej 

delikatnym środkiem do czyszczenia. Przecierać czystą suchą tkaniną. 

Prosimy nie szorować elementów, nie używać ostrych gąbek, nie 

drapać.ILUSI nie odpowiada za nieodpowiednią pielęgnację produktów 

przez Użytkownika.

Montaż

Nie wymaga montażu. W ramach zakupu dostarczamy pod wskazany 

adres złożony mebel – samodzielnego dokręcenia wymagają nogi/stelaż.

Dostawa

Nasze meble są bezpiecznie pakowane i wysyłane do klientów 

z Polski i innych krajów. 

Cena dostawy wyliczana jest indywidualnie po potwierdzeniu 

adresu dostawy oraz w zależności od ilości, wagi i wielkości 

zamawianych produktów.

Przesyłki powyżej 50 kg wysyłane są na paletach. 

Palety dostarczane są i zostawiane na najbliższym dostępnym 

twardym podłożu, które zdoła pomieścić paletę bez ryzyka 

utrudniania ruchu innym. 

Pracownicy nie świadczą usługi wniesienia mebli.

Właściwości 
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ILUSI SENSO

NUMBERS Szafa wysoka

Niemal od stóp do głów ubrana w mnóstwo detali – 

to musi być nasza szafa z kolekcji NUMBERS! Szafa 

jest nie tylko bardzo pojemna, czym zaskarbia sobie 

sympatię rodziców, ale też zapewnia ogromne pole 

możliwości edukacyjnych. Obcując z mebelkiem, 

dzieci uczą się liczyć i rozpoznawać pierwsze cyfry 

zapisane alfabetem Braille’a, poznają różne układy, 

zależności między elementami i proporcje. 

To niezwykle funkcjonalny i piękny mebel, 

wspierający rozwój dzieci każdego dnia.

Wymiary 

120,8 cm 

15 cm 

135,8 cm

61,6 cm

40 cm

Wysokość

+ nogi

Wysokość całkowita  

Szerokość 

Głębokość  

pojedyncza



WIĘCEJ PRODUKTÓW Z KOLEKCJI

Raz, dwa, trzy – liczysz Ty! Wszystkie elementy, które wylądowały na frontach 

naszych mebelków, wprowadzają dzieci w świat liczb. Dziecko obcując z meblem, 

poprzez zabawę, poznaje różne układy, proporcje, zależności i uczy się liczyć, 

dodając kolejne elementy. 

NUMBERS
Szczegółowo opracowane detale wzbudzają ciekawość najmłodszych, 

z powodzeniem pełniąc funkcję dekoracyjno-edukacyjną.
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NUMBERS Szafa 
wysoka pojedyncza
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NUMBERS Komoda 
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NUMBERS Komoda 
potrójna
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