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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.

ILUSI SENSO

Oto brat bliźniak najbardziej przyjaznego 

jeżyka pod słońcem. Co go wyróżnia? 

Wypukły pyszczek zwrócony w przeciwnym 

kierunku. Wesprzyj rozwój swojego dziecka – 

zaproś sensorycznego jeżyka do pokoju 

swojego maluszka.
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WIĘCEJ PRODUKTÓW Z KOLEKCJI

Tup tup tup! Przyszedł jeżyk. Piękny mały jeżyk z wypukłym pyszczkiem 

i okrąglutkimi igiełkami. Możecie je policzyć, obiecujemy, że nie kłują. 

Te przyciągające, sensoryczne fronty aż chce się dotykać.

HEDGEHOG
Poznawanie kształtów to czysta przyjemność, duża dawka rozwoju i 

zabawy. Może zaprosisz te leśne zwierzątka do swojego domu?
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