TAOO 15278

NOVĚ:

Stanovení ceny:

Tento model může být dodáván v kombinaci různých

Kombinace ve stejné látce nebo kůži
k
v různých
odstínech:
cena=klasický ceník + 2%.
Ostatní kombinace:
Cena=klasický ceník potah 1. +klasický ceník
potah 2. : -50%

potahů. Při objednávce postupujte
te podle níže uvedeného
pořadí

1. Potah pro korpusu
2. Potah pro sedáky/záda/podru
područky

Korpus
v kůži Z59/99 černá
Sedy/záda/opěrky v látce
S17/95 anthrazit

15278 TAOO

[taoo]
Funkčnost se setkává s relaxací

Vyvážený tvar a dokonalost je téma
Díky zdařilým funkcím v kombinaci s harmonickým
tvarem je tento model tak krásný a realistický.

Tento model je možno dodat v různých
kombinacích potahů a barev.

Bezug: Z66/11 rot

Federkern

Raster

Kopfbügel

Sitztiefe

2 Fußhöhen

Seitenteil

Klapphocker Kombination Kontrastnaht

Možnosti
Nastavitelná hloubka sedu
Každý element má
posuvnou opěrku zad a lze
posunou dozadu o cca 16
cm a tím prodloužit hloubku
sedu (s vyjímkou: rohových
otomanů, rohů
a prodloužených pohovek).

Polohovatelné područky
Područky jsou za příplatek
polohovatelná, vybavené
aretací.
Potah: S17/26 petrol

č.- SV1, SV2.

Polohovatelná opěrka
hlavy
U všech elementů jsou
opěrky hlavy za příplatek
polohovatelné a vybavené
aretací.
č. - KV1, KV2, KV3.

Taburet s funkcí
Potah: W63/95 midnight

Informace o výrobku

Taburety GRF a GLF
jsou vybaveny sklopnou
opěrkou s aretací.
Opěrka může sloužit
jako opěrka zad.

Záda:
Všechny elementy mají záda očalouněna
originálním potahem.
Polohovatelné područky:
Při polohování područek je zaručeno maximální
zatížení do 25 kg. Područky nejsou určeny jako
místo k sezení.
Taburet s úložným prostorem:
Některé taburety jsou sklopné s úložným
prostorem. Taburety s funkcí nemají sedák
s pružinovým jádrem.
Nákres sestavy:
K dispozici je mnoho různých variant, pošlete
nákres sestavy. U ukončovacích a rohových
elementů jsou spojované strany označeny červeně.
Boční strany:
S příplatkem lze boční strany elementů objednat
v originálním potahu namísto technické látky.
Švy:
Ozdobné,jednoduché-rovné, nebo dvojité švy
se mohou v látce a kůži lišit.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu provedení
švů u látky-mohou být nahrazeny jednoduchými.
Kombinované potahy:
Tento model je možno objednat v kombinaci
různých potahů a barev. Postupujte následovně:
1. potah pro korpus; 2. potah pro
sedáky/záda/područky.
Kombinace ve stejné látce a kůži-jiný odstín:
Cena= klasický ceník + 2%.
Ostatní kombinace:cena klasický ceník potah 1. +
klasický ceník potah 2. -50%.

Kontrastní švy:
Tento model je k dispozici v několika barvách kůže
s barevnými kontrastními švy bez příplatku. Pokud
nebude na objednávce uvedeno č. kontrastního
švu, bude dodáno tón v tónu.
tónu
Všechny míry jsou přibližné.
p
Vyhrazujeme si právo
na změnu bez předchozího
edchozího upozorn
upozornění Rozměry
jsou uvedenyŠ/H/V/Výška sedu a vztahují se
k výšce noh 10 cm
Hloubka sedu je měřena,
m
když je opěrka hlavy
složena dozadu.
Hloubka sedu se zády vpředu:
vp
cca 54 cm

Hloubka sedu se zády vzadu:

Funkce postele:

cca 70 cm
Rozměry při funkci
funkc postelei:

Při pohovkách mŮže byť sedák prodloužený
pr
vytažením dopředu,
edu, tak získame příčně
p
lŮžko. Takto pěkný čalouně
ěný nábytek
mŮže byť přeměněn na útulný ležící
lež
povrch.Nr. = A05 (tech.látka, A06 (orig.
potah).

60-cm –šírka cca:137cm
75cm – šírka cca: 157cm
90cm – cca: 177 cm
Hloubka cca: 70cm ( dle hloubky
sedadla)

Modelové vlastnosti výrobku:
Záhyby a vrásnění
ní patří
pat k volnému čalounění
a není důvodem
vodem k reklamaci. Je to rys modelu,
který zajišťuje
uje optimální komfort
Sedák a záda:
U tohoto modelu jsou sedák a záda plněny
vysoce kvalitní směsí
sm
polyesterových vláken
a pěnových tyčinek.
inek. To může
m
vést ke zvrásnění
– typická vlastnost.
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TAOO 15278
Popis

Polstermöbel
Leiden-schaft.

aus

1. Konstrukce: nosné díly z bukového dřeva
2. Elastické vlnové pružiny
3. Struktura sedáků: polyuretanová pěna s pružinový
jádrem
4. Pod opěrkami zad: pružné popruhy

Ihr Modell ist das Werk

5.Výplň zádové opěrky: vysoce kvalitní směs

W.SCHILLIG

polyesterových vláken a pěnových tyčinek v komorách
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achten wir auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschocca 10 cm/
Výška sedu
cca
44 cm

cca 12 cm/
Výška sedu
cca
46 cm

Dřevěné
+barev.provedení

Dřevěné
+barev.provedení

Kovové lesklé

Kovové lesklé

Kovové matné

Kovová
kolečka/taburet

kartáčované

příplatek

F 57

F 96

F 2M

F 1T

F 87

F 6R

Dřevěné, +barev,
provedení

Dřevěné + barev.
provedení

Kovové lesklé

Kovové lesklé

Kovové matné

Kovová
kolečka/taburet,

kartáčované

příplatek

F 5F

F 7R

F 4A

F 97

Nohy a výška sedu:
Tento model je k dispozici se dvěmi výškami
noh-různá výška sedu a zad. Provedení
musí být uvedeno v objednávce .
Dřevěné nohy:
Dřevěné nohy jsou k dispozici v různých
odstínech.
Kolečka k taburetu:

F 2R

F 7K

Dvě kolečka jsou s brzdou.
Upozorňujeme, že kolečka jsou k dispozici ve dvou výškách.

nung.

Das RAL-Gütezeichen für Möbel
steht für die Sicherheit, dass es
sich um ein gesundes Möbelstück
mit zuverlässig guter Qualität sowie
formschönem Design handelt. Die
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel
sorgt mit zahlreichen Tests dafür.
Kontrollen sichern das Prüfsystem
zusätzlich ab.

Všechny taburety lze dodat za příplatek
s kolečky. Číslo položky se dodatečně označí
písmenem „R“.

Kontrola objednávky:
• sestava a potah
•
•
•
•
•
•
•
•
•

provedení noh
výška noh
barva noh dřevo/dřevo-kov
kolečka k taburetu (příplatek)
nastavitelná opěrka hlavy (příplatek)
nastavitelné područka (příplatek)
nákres sestavy
kontrastní švy
odkládací deska k taburetu

Fertigung im Unternehmen nach
Vorgaben des Qualitätsmanagement-Systems nach ISO 9001, zur
Absicherung der internen Prozesse.

Höchste europäische Auszeichnung für systematisches
Umweltmanagement im Unternehmen.
Konkrete
Verbesserung
der Umweltschutzleistun-

gen, geprüfte Einhaltung der
Rechtsvorschriften und eine für
je-dermann
nachvollziehbare
Trans-parenz
durch
die
Umweltberichter-stattung.

No. 106538

No. 106538

Kennzeichnet ein faires Unternehmen, welches nachhaltige Produkte
herstellt. Fairer Umgang mit der
Natur und den natürlichen Ressourcen; mit der Gesellschaft, den
Mitar-beitern
und
Geschäftspartnern. Eine bewusst
umweltfreundliche und Ressourcen
schonende Herstel-lung der Güter.

sǝʊ:ˈfʃǝn] Sofas im Trend
sofashion kombinuje pohovky a módu v odvážném spojení, které je vždy trendy, ale i nadčasové a
klasické
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