47001 DAILY DREAMS 47001

Bezug: Z73/11 ruby red
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App-zařízení k motoru

Manuální funkce

Dvojmotorr

Dvojmotor s Aku

Zásuvka na bohu, otočné
Vně pravá nebo levá

Míry jsou informativní-Š/H/V/Výška sedu. Upozorňujeme, že může dojít k nepatrným odchylkám v rozměrech vzhledem k použité výplni a druhu potahu.
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SDL
Zásuvka na bohu,
otočné,
Vně levá

Možnosti
Flexibilní opěrka hlavy.
Všechna lehátka jsou
vybavana funkcí nastavitelné
opěrky hlavy.

Flexibilní lehátko.
S příplatkem: nohy
a záda s funkcí.
č. F2. S příplatkem
lze nastavit také
dvojmotor č. F3
a dvojmotor s Aku č.
F3+

Různé rámy
Lze vybírat ze 4 různých
rámů - podnoží.

Kontrastní švy
Tento model je
k dispozici v několika
odstínech kůže. Na přání

Informace

lze vyrobit s kontrastními
švy bez příplatku.

Nosnost:
Nosnost tohto modelu je max. 120 kg. Může
používat pouze jedna osoba.
Motory:
U dvomotoru s Aku je nutno každých 4-6 týdnů
zkontrolovat jestli je baterie plně nabitá.

Švy:
Ozdobné-, Kapp- nebo dvojité švy se mohou
v látce a kůži lišit. Výrobce si vyhrazuje právo na
změnu provedení švů u látky-mohou být
nahrazeny jednoduchými.
Všechny míry jsou přibližné. Vyhrazujeme si
právo na změnu bez předchozího upozornění.
Rozměry jsou uvedenyŠ/H/V/Výška sedu.
Kontrastní švy:
Tento model je k dispozici v několika barvách kůže
bez příplatku s barevnými kontrastními švy Pokud
nebude na objednávce uvedeno č. kontrastního
švu, bude dodáno tón v tónu.
Poznámka: při objednání houpací podnože –č.
B1 nelze z technických důvodů přiobjednat
žádnou funkci..
Modellové vlastnosti výrobku:
Záhyby a vrásnění patří k volnému čalounění
a není důvodem k reklamace. Je to rys modelu,
který zajišťuje optimální komfort
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47001 DAILY DREAMS
Informace o výrobku

Polstermöbel
Leiden-schaft.

aus

1. Rám – tubková kovová konstrukce

Ihr Modell ist das Werk

2. Pod sedákem: flexibilní textilní popruhy, vlnitté

deutscher

pružiny a ergo-PUR-pěna

Ingenieurskunst.

3. Sedáky-polštáře

Jahre

4. Textilní popruhy na zádové opěrce. Vlnité pružiny a

beim Familienunterneh-men

ergo-PUR-pěna

W.SCHILLIG

5. Záda-polštáře

werkliches

Designer-

und

Über

Erfahrung

65

stehen

für

hand-

Können,

tungsweisende

richIdeen,

ansprechendes Design und
Know-how aus Deutschland.
Das

Ergebnis

ist

ein

Polstermöbel mit garantiert
erstklassigem Komfort und

Nohy

Liebe zum Detail. Bei der
Auswahl der verwendeten
Materialien achten wir auf
Nachhaltig-keit

und

Ressourcenscho-nung.
Houpací,chrom
lesklý – B1

F 8V

Houpací:chrom
matný – B1

F 8W

Odpružené:

Odpružené:

Kovové lyžiny

Chrom lesklý - B2

Chrom matný - B2

Chrom lesklý - B3

Kovové lyžiny
Chrom matný B3

F 01

F 02

F 2W

F 2V

Kovové lyžiny elypsa Kovové lyžiny elypsa
Chrom lesklý - B4
Chrom matný - B4
F H7

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.

F H8

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

sɒlɪˈteə Einzelmöbel
Diese Schmuckstücke kommen ganz groß raus! Einzelsessel
und Liegen, teils mit zugehörigen Hockern, wecken Lust auf
Spontanität und neue Ideen!

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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