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potah: V41/28 indigo

headrest

turn/swing

metal colour
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Kreslo

Taburet & doplnky

MDW

G

kreslo s otočnou

taburet bez otočnej

funkciou

funkcie

77/92/101/42

50/43/42

SF
4-hviezdicová kovová
noha

4-hviezdicová kovová noha

HF

nikel glazovaná oceľ za
príplatok ku kreslu.

nikel glazovaná oceľ za
príplatok k taburetu.

SX
5-hviezdicová kovová
noha
bez príplatku ku kreslu

Všetky uvedené rozmery sú približné a sú uvedené takto: š/h/v/výška sedu. Upozorňujeme, že v závislosti na použitom výplňovom materiály a jeho čalúnení sa môžu vyskytnúť odchýlky +/- 2 cm.
V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny..
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HX
5-hviezdicová kovová
noha
bez príplatku k
taburetu
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Otočná
funkcia
Kreslo MDW
je vybavené
otočnou
funkciou.
Funkcia
môže byť
zafixovaná v akejkoľvek pozícii
postrannou
páčkou.

Flexibilné
opierky hlavy
Prvky sú štandardne
vybavené
flexibilnou
opierkou
hlavy s funkciou
stupňovitej
aretácie.

Komfort sedu
studená pena
Komfort sedu
studená pena
je charakterizovaný
polstrovaním z prvotriednej
elastickej peny
a pri sedení
to znamená
zdravú oporu
chrbtice.

Informácie k objednávke:

Kontrola objednávky

Vzhľad švov:
Ozdobné, jednoduché ploché alebo dvojité švy sa môžu líšiť
v prevedení látka alebo koža. Z výrobných dôvodov môže byť
prešívanie na látke vynechané alebo nahradené švami jednoduchými.

• Poťah
• Design nôh
• Kovové farby nôh

Všetky rozmery sú približné v cm. Vyhradzujeme si právo
na zmeny. Rozmery sú uvádza nasledovne:
šírka/hĺbka/výška/výška sedu .

• Taburet

Noha F 1D je širšia než kreslo (záleží na pozícii)
Bočná páčka pri kresle (k spusteniu funkcie) je ca o 4-5cm
širšia než kreslo (pri použití podrúčky SA).

Hĺbka sedu: ca. 53 cm
Celková hĺbka s funkciou:. 119 cm
Špeciálne voľné čalúnenie:
Čalúnenie tohto modelu bolo zámerne vyrobené voľné
k dosiahnutiu určitého vizuálneho efektu. Voľné
čalúnenie sa vyznačuje extrémne mäkkým povrchom.
Pri dodaní vykazuje charakteristické zvlnenie, ktoré bolo
takto navrhnuté, je žiadúce a používaním sa môže zväčšiť.
Nejedná sa o chybu kvality, ale o špeciálnu vlastnosť tohto
modelu.
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Štruktúra čalúnenia

Upholstered furniture made with passion.
Your model is the product of German design and engineering. Family firm W.SCHILLIG has 70 years’

1. Rám– kovová trubková konštrukcia,

experience of technical skill, trend-setting ideas, attractive design and know-how from Germany. The

podrúčky – tvarovaná drevená
konštrukcia
2. Odpruženie sedáku :penové pásy
3. Čalúnenie sedáku: studená pena, ergo PUR pena

result is upholstered fur-niture that guarantees first class comfort and attention to detail. We keep
sustainability and protection of resour-ces in mind when choosing the materials we use.

a diolénové krytie
4. Odpruženie chrbta: permanentne elastické
vlnovcové pružiny pokryté penou
5. Čalúnenie chrbta: studená a ergo PUR pena

H19900003

The RAL quality mark for furniture stands for the

s diolénovým krytím.

certain knowledge that this is a non-hazardous

Controlled Quality
Guaranteed Safety

Healthy Living

Nohy
Design nôh:
Nohy sú dostupné v tomto designe:

F 99 - 5-hviezdicová noha (položka č. SX – ku kreslu, položka č.. HX – k taburetu),

dostupné v rôznych farbách kovu.
F 1D - 4-hviezdicová noha, nikel glazovaný, za príplatok(položka č. SF -ku
kreslu; položka č. HF – k taburetu).
Vezmite, prosím, na vedomie, že taburet je fixovaný a neotáča sa!
Nohy k taburetu:
5-hviezdicová podnož
rôzne farby kovu
4-hviezdicová
podnož

nikel
glazovaný-

Farby kovu:
5-hviezdicová noha F 99 je dostupná v rôznych farbách kovu. Prosíme,
uvádzajte pri objednávke.
Práškovo lakované:
Farby M21 strieborná, M56 bronzová a M99 čierna sú práškovo lakované.

príplatok
F99

Nohy k taburetu sú menšie než nohy ku kreslu.

F1D

Dostupné barvy kovu

chróm vys.lesk. strieborná
M20
M21

bronzová
M56

čierna
M99

www.schillig.com
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piece of furniture of reliably high quality and with
an attractive design. The Deutsche Gütegemeinschaft Möbel makes sure of this with numerous
tests. Inspections also safeguard the testing
system.

The highest European accolade
for systematic, in-house,
environmental management.
Improvement of environmental
protection services.
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deXxter – ukážky obývacích izieb

potah: Z69/52 kurkuma a Z83/36 camouflage

potah: Z78/15 blush
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