
Materiał i wykończenie 

Korpus zewnętrzny 

Korpus wewnętrzny 

Fronty

Nogi 

mdf lakierowany

płyta meblowa

mdf lakierowany

stal

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

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.

ILUSI SENSO

TEDDY Komoda niska

Mniejsza wersja komody pojedynczej o 

równie wielkim znaczeniu dla rozwoju dzieci. 

Spójrz tylko na ten uroczy pyszczek. Zabierz 

misia do swojego domu i zobacz, ile radości 

sprawi Twojemu maluszkowi.

Wymiary 

40,8 cm 

15 cm 

55,8 cm

41,6 cm

40 cm

Wysokość

+ nogi

Wysokość całkowita  

Szerokość 

Głębokość  

pojedyncza

Nie wymaga montażu. W ramach zakupu dostarczamy pod wskazany 

adres złożony mebel – samodzielnego dokręcenia wymagają nogi/stelaż.



WIĘCEJ PRODUKTÓW Z KOLEKCJI

Kolekcja Teddy pełna jest misiów. Każdy inny, choć tak samo przyjazny dzieciom. 

Jeden duży drugi malutki, jeden wklęsły, inny wypukły. 

Jedno jest pewne! Z każdym z nich Twój maluszek może się przywitać łapiąc 

za nosek, gładząc po brzuszku.

TEDDY
Taki trójwymiarowy, sensoryczny front pobudza zmysły, wspomagając 

rozwój najmłodszych użytkowników mebelków.

Dobrze wiemy, że Misie i Twoje dziecko bardzo się polubią!

Wymiary

120,8 cm 

15 cm 

135,8 cm

61,6 cm

50 cm

Wysokość

+ nogi

Wys. całkowita  

Szerokość 

Głębokość  

Materiał 

mdf lakierowany 

płyta meblowa 

stal

Wymiary

120,8 cm 

15 cm 

135,8 cm

121,6 cm

50 cm

Wysokość

+ nogi

Wys. całkowita  

Szerokość 

Głębokość  

Właściwości

1liczba drążków

 

Materiał 

mdf lakierowany 

płyta meblowa 

stal

Właściwości

1liczba półek

 

ILUSI FURNITURE

TEDDY Szafa
wysoka podwójna

ILUSI FURNITURE

TEDDY Szafa 
wysoka pojedyncza

Wymiary

60,8 cm 

15 cm 

75,8 cm

61,6 cm

40 cm

Wysokość

+ nogi

Wys. całkowita  

Szerokość 

Głębokość  

Wymiary

40,8 cm 

15 cm 

55,8 cm

41,6 cm

40 cm

Wysokość

+ nogi

Wys. całkowita  

Szerokość 

Głębokość  

Materiał 

mdf lakierowany 

płyta meblowa 

stal

Właściwości

1liczba półek 

Materiał 

mdf lakierowany 

płyta meblowa 

stal

ILUSI FURNITURE

TEDDY Komoda 
pojedyncza

ILUSI FURNITURE

TEDDY Komoda 
niska pojedyncza
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