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[enjoy]
Potěšení ze sezení pocházející z tohoto světa.

Všichni, kterí mají rádi tento nábytek budou
s touto sedačkou spokojeni.
Hloubka sedu může být plynule změněna ze
vzpřípené polohy do polosedu.
Zádové a područkové opěrky jsou nastavitelné
v několika stupních.

Bezug: Z66/11 rot
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Možnosti
ožnosti
Nastavitelná hloubka sedu
Každý element má posuvnou
opěrku zad a lze posunout
posunou
dozadu o několik
kolik cm a tím
prodloužit hloubku sedu (s
vyjímkou: rohových otomanů,
otoman
rohů a prodloužených
pohovek).

Polohovatelné područky
podru
Područky
ky jsou za p
příplatek
polohovatelná, vybavené
aretací.
Bezug: Z51/20 eisgrau

č.- SV1, SV2.

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

Taburet s úložným prostorem
Taburety mají rozkládací funkci s úložným prostorem.
Potah: W60/22 silbergrau

řadu 10006. Taburety s funkcí nemají sedák

Informace o výrobku
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.
Nákres sestavy:
K dispozici je mnoho různých variant, pošlete
nákres sestavy. U ukončovacích a rohových
elementů jsou spojované strany označeny červeně
ě.
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.
Kontrastní švy:
Tento model je k dispozici v několika barvách kůže
že
s barevnými kontrastními švy bez příplatku. Pokud
nebude na objednávce uvedeno č. kontrastního
švu, bude dodáno tón v tónu.
Doporučení:
Doporučujeme stůl z naší řady 10012, 40001, 40021
a 40024. Jako odkládací desku k taburetu

doporučujeme z našeho programu 10006plexisklo L010 nebo rohože. Doporučujeme také
křeslo č. 14800 [portabella].

Všechny míry jsou přibližné. Vyhrazujeme si
právo na změnu bez předchozího upozornění.
Rozměry jsou uvedenyŠ/H/V/Výška sedu
a vztahují se k: výška noh cca 10 cm. Die
Hloubka sedu je měřena, když je opěrka hlavy
složena dozadu.
Hloubka sedu se zády vpředu:
cca 52 cm
Hloubka sedu se zády vzadu:
cca 68 cm

Výška zad cca 84 cm/86 cm

Doporučujeme
ujeme jako taburet s odkládací deskou naši
s pružinovým jádrem

Výška zad při zvednuté opěrce
hlavy: cca 98 cm/100 cm
Hloubka sedu se zády vzadu:

Všechny taburety lze s příplatkem dodat s kolečky
č. GK 085R, GK 150R.

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

Modelové vlastnosti-zvrásnění:
Vlivem tělesné hmotnosti může na látce a kůži
dojít ke zvlnění potahu. Tato vizuální změna
neovlivní užívání, funkci a životnost
elementů, není na závadu a není důvodem
k reklamaci.
Sedák a záda:
U tohoto modelu jsou sedák a záda plněny
vysoce kvalitní směsí polyesterových vláken
a pěnových tyčinek. To může vést ke zvrásnění
– typická vlastnost.
Barevné odlišnosti:
Struktura přírodního materiálu ze dřeva se může od
jedné dodávky ke druhé lišit. Barevná odchylka není
důvodem k reklamaci. Vždy je snaha o co největší
shodu.

Funkce
e postele:
Přii pohovkách mŮže
m
byť sedák prodloužený
vytažením
ažením dopředu, tak získame příčně
lŮžko.. Takto pěkný
p
čalouněný nábytek mŮže
byť přem
eměněn na útulný ležící povrch.Nr. =
A05 (tech.látka, A06 (orig. potah).
po
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Polstermöbel
Leiden-schaft.

aus

1. Konstrukce: nosné díly z bukového dřeva
2. Elastické vlnové pružiny
3.Výplň
sedu
ergo-PUR-pěna
s pružinami

Ihr Modell ist das Werk

a polyesterovými vlákny a pěnovými tyčinkami
4.Pod opěrkami zad: pružné popruhy

Jahre

5.Výplň zádové opěrky: vysoce kvalitní směs

W.SCHILLIG

polyesterových vláken a pěnových tyčinek v komorách
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Polstermöbel mit garantiert
erstklassigem Komfort und
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Liebe zum Detail. Bei der
Auswahl der verwendeten
Materialien achten wir auf
Nachhaltig-keit

und

Ressourcenscho-nung.

cca 10 cm/
Výška sedu
cca
42 cm

cca 12 cm/
Výška sedu
cca
44 cm

Dřevěné
+barev.provedení

Dřevěné
+barev.provedení

Kovové lesklé

Kovové lesklé

Kovová
kolečka/taburet
příplatek

F 57

F 96

F 2M

F 1T

Dřevěné
+barev.provedení

Dřevěné
+barev.provedení

F 6R

Kovové lesklé

Kovové lesklé

Kovová
kolečka/taburet
příplatek

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 Lackfarben lieferbar.
Kolečka k taburetu:
Všechny taburety lze dodat za příplatek
s kolečky. Číslo položky se dodatečně označí
písmenem „R“.

F 2R

F 7K

F 7R

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

Kontrola objednávky:

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.

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

• sestava a potah
• výška noh
• provedení noh
• nastavitelná opěrka hlavy manuální(příplatek)
• nastavitelné područky(příplatek)
• barva noh dřevo/dřevo kov
• kolečka k taburetu(příplatek)
• nákres sestavy
• kontrastní švy
• odkládací deska k taburetu
• polštáře

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

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