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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.
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ILUSI FURNITURE

LINEA Komoda niska

To piękna komoda, która jest funkcjonalną 

ozdobą całego pomieszczenia. 

Minimalistyczna forma sprawdzi się 

w różnych wnętrzach – podkreśli osobliwość 

minimalistycznych przestrzeni i nada nowego 

wydźwięku w tych nieco bardziej 

ekstrawaganckim.

Wymiary 

30,8 cm 

15 cm 

45,8 cm

151,6 cm
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Szerokość 

Głębokość  

multi



WIĘCEJ PRODUKTÓW Z KOLEKCJI

Linia unikatowych mebli, łącząca w sobie niebanalne wzornictwo 

i estetyczny minimalizm. Komody, szafy o czystych liniach nadają nowy sens 

pomieszczeniom i podkreślają ich osobisty charakter. Wyjątkowe materiały, 

intrygująca kolorystyka i pieczołowicie wykonane detale pozwalają na nowo 

odkryć wartość mebli. 

Nasze meble nie determinują przestrzeni, a jednak stanowią jej mocny punkt. 

Zaprojektowane tak, by tę skromną unikatowość eksponować i cieszyć przez lata. 

ILUSI LINEA
Kolekcję cechuje minimalizm, doskonała jakość i wzornictwo na 

najwyższym poziomie połączone z funkcjonalnością. Wzór w skośne pasy 

jest stylowym ukłonem w stronę najnowszych trendów projektowych, 

a minimalistyczna forma to czynnik zapewniający ponadczasowość.

Meble pięknie prezentują się w nietuzinkowych wnętrzach, nadają też 

wyjątkowego charakteru klasycznym przestrzeniom. Kolekcja Linea 

zaspokaja gusta klientów, którzy cenią sobie indywidualizm.
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ILUSI FURNITURE

LINEA Komoda 
wysoka podwójna

ILUSI FURNITURE

LINEA Komoda 
wysoka pojedyncza
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LINEA Komoda 
niska multi
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LINEA Półka
pojedyncza
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