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NOVINKA: 
 
Tento model môže byť dodávaný v kombinácii 

čalúneného korpusu, sedáku a chrbtovej opierky: 

 

1. Informácie o poťahu na korpus 
 
2. Informácie o poťahu sedáku, chrbtovej opierky a 

podrúčiek 

 
 
 
 
 
 
 

 

Stanovenie ceny: 
 

Kombinácia v rovnakej látke alebo koži:  

cena= klasický cenník + 2%. 

Ostatné kombinácie: 

Cena=klasický cenník poťah 1+klasický cenník 

poťah 2-50%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Korpus 
 
V koži Z59/99 schwarz 

Sedák/chrbát/podrúčky v 

látke S17/95 anthrazit 
 



15278 TAOO 
 
 
 
 
 
 
 
 

[taoo] 
 
Funkčnosť spojená s relaxáciou. 
 
 
 
Harmónia a relax sa skĺbila v jednom 

praktickom a peknom modeli. 
 
 
Tento model je možné kombinovať v 

rôznych poťahoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poťah: Z66/11 rot 

 
 
 
 
                     

Vlnité  pružiny  Modul    2 výšky nôh  Podrúčky 
                     
                     

                     

                     

 
Opierky hlavy      Hĺbkasedu taburet s úp      Kombinácie       Kontrastná niť 



Špeciálne funkcie 
 

Nastaviteľná hĺbka sedu 
Každý element má posuvnú 

chrbtovú časť, ktorú je možné 
posúvať o 16 cm. (s výnimkou                                         

rohového elementu, otomanu a  

lehátka). 

 

 

 

 
 

  
 

Nastaviteľná podrúčka  
Podrúčky sú nastaviteľné a 

sú opatrené 

aretáciou.Funkcia je za 

príplatok- 
Poťah: S17/26 petrol  

č. = SV1, SV2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poťah: W63/95 midnight 
 
Informácia o výrobku 

 
 
 

 
 
Nastaviteľná opierka 
hlavy  
Každý element môže byť 

vybavený opierkou hlavy s 

aretáciou za príplatok. 

č. = KV1, KV2, KV3. 
 
 
 
 
 
Taburet s funkciou  
Taburety GRF a GLF sú 

vybavené opierkou s 

aretáciou. Opierka môže 

slúžiť aj ako chrbtová 

opierka. 
 
Zadnástranasedačky:  
Všetky element majú chrbát celočalúnený.  
Nastaviteľné podrúčky: 
Pri nastaviteľných podrúčkach je maximálne 
zaťaženie do 25 kg. Podrúčky nie sú určené ako 
miesto na sedenie.      
Taburet s úložným priestorom:  
Niektoré taburety sú vybavené funkciou s úložným 
priestorom.Taburety s funkciou nemôžu mať v 
sedáku pružinové jadro.  
Nákres:  
Z dôvodu veľkej variability Vás prosíme k 
objednávke poslať nákres.Spojovacie element sú 
označené červenou farbou.  
Čalúnenie vnútorných bokov:  
Za príplatok môžu byť spojovacie strany 
jednotlivých elementov začalúnené v originálnom 
poťahu namiesto technickej látky.  
Vzhľad prešívania:  
Ozdobné-,jednoduché-alebo dvojité šitie môže 
mať rôznu optiku v látke a v koži. Z technických 
dôvodov môžu byť švy vybrané podľa druhu 
poťahu.  
Kombiniácia poťahov:  
Tento model môže byť dodávaný v kombinácii 
rôznych poťahových vlastností:  
1. špecifikácia poťahu = Korpus;  
2. špecifikácia poťahu = sedák/chrbát/podrúčky  
Cena: podľa cenníku + 2%.  
Všetky ostatné kombinácie:  

Cena = Cenníková cena poťahu 1 + Cenníková cena 

poťahu 2; celkovo vypočítaná suma -50%. 

 
Kontrastná niť:  
V niektorých odtieňoch kože môžebyť tento model 
vyrobený s kontrastnou farbou nite a to bez 
príplatku.Dostupné farby nájdete u predajcu.Uveďte 
prosím, vždy farbu kontrastnej nite.  
Všetky rozmery sú približné.Rozmery sú v cm. 
Vyhradzujeme si právo na zmeny.Rozmery sú 
šírka/hĺbka/výška/výška sedu je meraná s 
výškou nôh 10 cm.  
Hĺbka sedu s chrbt.opierkou vpredu: 

cc. 54 cm 

Hĺbka sedu s chrbt.opierkou vzadu: 

cca70 cm  
Zvlnenie čalúnenia:  
Pod vplyvom užívania sedačky, sa môže 
vytvoriť na látke a koži zvlnenie. Táto vizuálna 
zmena neovplyvní použitie, funkčnosť a 
životnosť.  
Informácie o štruktúre čalúnenia:  
Komorové vankúše naplnené zmesou 
vysokokvalitného vlákna a peny použité 
nachrbtových opierkach, sa môžu jednotlivo 
deformovať. Je to typická vlastnosť výrobku 

 
 
 
 
 
Kontrola objednávky: 
 
• Zostava a poťah 
 
• Prevedenie nôh 
 
• Výška nôh 
 
• Farba nôh u drevenom-/drevo-kov prevedení 
 
• Kolieska na taburet (Príplatok)  
 
• Nastaviteľné opierky hlavy (Príplatok)  
 
• Nastaviteľné podrúčky (Príplatok)  
 
• Nákres 
 
• Kontrastnániť 
 
• Obloženie na taburet 

 
 
 
 
 
 
 
Doporučujeme k [taoo]:  
Kreslo [portabella]  
No 14800. 



 
TAOO 15278 

 
Popis 

 
1. Kostra–Bukové drevo  
2. Odpružené sedáky s trvaleelastickými vlnitými pružinami  
3. Pružinové jadro– s diolénovým krytím začleneným 

do polyuretanovej peny 

4. Chrbtové opierky s pružnými gumovými pásmi  
5. Zadné čalúnenie komorové vankúše plnené zmesou 

vysokokvalitného vlákna a peny 

 
 
 
 
Nohy 
 
 
 
 
 
 
cca. 10 cm/ 

Drevené 
nohy,lakované 

Drevené nohy, 
lakované Kovové nohy lesklé Kovové nohy lesklé 

Kovové nohy 
matné Kolieska/taburet, 

Výška sedu 
cca.      Za príplatok 
44 cm       

 F 57 F 96 F 2M F 1T F 87 F 6R 
       

cca. 12 cm/ 
Drevené nohy, 
lakované 

Drevené nohy, 
lakované Kovové nohy lesklé Kovové nohy lesklé 

Kovové nohy 
matné 

Kolieska/taburet, 

Výška sedu 
cca.      

Za príplatok 

46 cm       

 
 
Polstermöbelaus 

Leiden-schaft.  
Ihr Modell ist das 

Werkdeutscher Designer- 

und Ingenieurskunst. Über 

65 

JahreErfahrungstehenbeim

Familienunterneh-men 

W.SCHILLIG für hand-

werklichesKönnen, rich-

tungsweisendeIdeen, 

ansprechendes Design und 

Know-how aus 

Deutschland. Das 

ErgebnisisteinPolstermöbel

mitgarantierterstklassigemK

omfort und Liebezum Detail. 

Bei der Auswahl der 

verwendetenMaterialienacht

enwir auf Nachhaltig-keit 

und Ressourcenscho-nung. 

 
F 4A F 97 

 
Nohy a výška sedu:  
Vzhľadom k rôznym výškam nôh je tento 
model k dispozícii v dvoch výškach 
sedu.Nohy a výška musí byť upresnené  
Farba nôh:  
Drevené nohy/nohy v kombinácii s drevom 
sú v rôznych farebných prevedeniach.  
Kolieska na taburet:  
Každý taburet môže byť za príplatok vybavený 

kolieskami.Číslo položky je označené 
písmenom R a dve kolieska vzadú s brzdou. 

 
F 2R F 7K F 5F F 7R 
 
(z. B. G ...R). Upozorňujeme, že kolieska sú 
v dvoch rôznych výškach, pričomv ýška 
kolieska nezodpovedá výške nôh. V prípade 
objednávky koliesok na požadovanú výšku, 
bude ako zákazková výroba.Dva z valcov 
sa dajú fixovať. 

 
Das RAL-Gütezeichenfür Möbel 
stehtfür die Sicherheit, dassessich 
um 
eingesundesMöbelstückmitzuverläs
sigguterQualitätsowieformschönem 
Design handelt. Die Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel 
sorgtmitzahlreichen Tests dafür. 
Kontrollensichern das 
Prüfsystemzusätzlich ab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sǝʊ:ˈfʃǝn] Trend sedačky  
sofashion kombinuje pohovky a módu v odvážnom spojení, 

ktorý je vždy trendy, ale aj nadčasové a klasické. 

 
 
FertigungimUnternehmennachVorg
aben des Qualitätsmanage-ment-
Systems nach ISO 9001, 
zurAbsicherung der 
internenProzesse. 

 
HöchsteeuropäischeAus-
zeichnungfürsystemati-
schesUmweltmanage-
mentimUnternehmen.Kon
kreteVerbesserung der 
Umweltschutzleistun-  

gen, geprüfteEinhaltung der 
Rechtsvorschriften und einefür 
je-dermannnachvollziehbare 
Trans-parenzdurch die 
Umweltberichter-stattung. 
 
 
 
 

No. 106538 
No. 106538  

  

 
KennzeichneteinfairesUnterneh-
men, welches 
nachhaltigeProdukteherstellt. Fairer 
Umgangmit der Natur und den 
natürlichenRessour-cen; mit der 
Gesellschaft, den Mitar-beitern und 
Geschäftspartnern.Einebewusstum
weltfreundliche und 
RessourcenschonendeHerstel-lung 
der Güter. 
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