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Pohodlné a moderné.
Tento model je charakteristický , má krásny záhyb na
podrúčke. V kombinácii s extra veľkou pohovkou sa stáva
naozaj atraktívnym. Polohovateľné opierky hlavy sú

súčasťou, za príplatok je možné objednať motorový
výsuv sedáku.

poťah: Z59/99 black

Podr.plan.

op.hlavy

seat extension
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Pohovky

N70

N80

N90

sofa

large sofa

large sofa

210/108/70/43
item no. seat ext. motor. =
A02 (surcharge)

230/108/70/43
item no. seat ext. motor. =
A02 (surcharge)

250/108/70/43
item no. seat ext. motor. =
A02 (surcharge)

Elementy s pravou podr.

Elementy s ľavou podr.

N70R

N80R

N90R

N70L

N80L

N90L

sofa with armpart

large sofa with armpart

large sofa with armpart

sofa with armpart

large sofa with armpart

large sofa with armpart

175/108/70/43

195/108/70/43

215/108/70/43

175/108/70/43

195/108/70/43

215/108/70/43

item no. seat ext. motor. =
A02 (surcharge)

item no. seat ext. motor. =
A02 (surcharge)

item no. seat ext. motor. =
A02 (surcharge)

item no. seat ext. motor. =
A02 (surcharge)

item no. seat ext. motor. =
A02 (surcharge)

item no. seat ext. motor. =
A02 (surcharge)

Ukončovacie elementy pravé

Ukončovacie elementy ľavé

KL90R

KL90L

one arm chaise

one arm chaise

128/193/70/43

128/193/70/43

.
.
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Taburety & doplnky

G70

G140

ottoman

extra large ottoman

71/70/42/0
item no. for castors =
RO (surcharge)

141/70/42/0

Z
sokel noha

item no. for castors = RO

(surcharge)

.

.
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Polohovateľné
op. hlavy

Predĺženie
hĺbky sedu

Kovové farby
pre nohy

Niektoré elementy
sú vybavené

Jednotlivé elementy
môžu byť vybavené za
príplatok funkciou
výsuvu sedáku.
Celková hĺbka
sa predĺži. Tlačidlo so senzorom
pre dotyk, sa nachádza v strede
zadnej časti sedáku pol. č. = A02.

Niektoré nohy
môžu byť
objednané:lesklý
chróm-,
strieborný,
bronz- alebo
čiernej farby. Prosíme upresniť
pri objednávke.

S
nastaviteľnými
op. hlavy s
aretáciou.

Pútavý
dizajn
podrúčkyu
tohto
modelu
poskytuje
zaujímavý
pohľad na špeciálne
remeselné spracovanie.

Kolieska pre
taburety
Taburety
môžu byť
vybavené
s kolieskami
za príplatok.
Dve môžu byť
fixné.
.

Kontrola objednávky
Popis
Predĺženie plochy na ležanie:
Tlačidlo so senzorompre dotyk pri motorovej
funk.predĺženie sedu sa nachádza v strede zadnej
časti sedáku.
Zadná strana pohovky:
Všetky diely sú celočalúnené v pôvodnom poťahu.
Nákres:
K dispozícii veľa rôznych variantov prosíme poslaťnákres.
U ukončovacích elementov sú spojovacie strany označené
červenou farbou.

Sokel noha Z:
Ak elementy a pohovky s podrúčkou alebo bez sú
spojené priamo k elementom alebo pohovkám s
podrúčkou alebo bez, sokel noha Z je potrebná.-musí
byť objednaná zvlášť. Pozri cenník.
Spojovacie strany:
Za príplatok,spojovacie strany môžu byť v
pôvodnompoťahu očalúnené namiesto technickej látky.
Šitie:
Ozdobné, jednoduché -rovné alebo dvojité švysa môžu
líšiť v prevedení látka alebo koža. Vyhradzujemesi
právo na zmenu prevedenia šitia. V látke môžu
byťnahradené jednoduchými.
Doporučenie:

.
Hĺbka sedu: cca. 57 cm

• Zostava a poťah
• Motor. funkcia výsuvusedáku(príplatok)

Hĺbka sedu s výsuvom:
cca. 77 cm
šírka podrúčky: cca. 35 cm
výška podrúčky: približne. 58 cm
výška, ak op. hlavy je hore: cca. 90 cm
Špeciálne voľné čalúnenie:

• Prevedenie nôh
• Kovové farby nôh
• taburety/odkladacia doska
pretaburety (inf. v popise)
• Kolieska pre taburety (príplatok)
• Nákres
• Sokel-podporná noha Z

Čalúnenie tohto modelu je úmyselne ležérne

aby bol dosiahnutý určitý vizuálny efekt. Špeciálne
úprava čalúnenie u tohto modelu je charakteristická
na extrémne mäkký povrch. Pri dodaní poťah vykazuje
typickú tvorbu zvlnenia, čo konštrukčne aj dizajnovo
je žiaduce. A bude viac pri používaní.
Táto vlastnosť nie je závadou kvality, ale je charakteristická
na daný model.
Štruktúra čalúnenia:
Komorové vankúše sú plnené zmesou vysokou kvalitných
polyesterových vlákien a penových tyčiniek použitých v sedákoch.
To môže viezť k obkresleniu jednotlivých komôr.
Je to typická vlastnosť daného modelu.

Doporučujeme stoly z modelovej rady 40024 akodoplnok.
Ako odkladaciu dosku k taburetu doporučujeme rohož
z modelovej rady 10006.
Všetky rozmery sú približné v cm. Vyhradzujeme si právo
k zmenám. Rozmery sú: šírka/hĺbka/výška/výška sedu
Merania hĺbky zahŕňajú aj vyčnievajúce op.
hlavy, keď sú sklopené dozadu,
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Popis čalúnenia

Upholstered furniture made with passion.

1. Konštrukcia– štruktúra z bukového dreva
2. Sedák s trvale elastickými vlnovými pružinami.

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

Your model is the product of German design and engineering. Family firm W.SCHILLIG has 70 years’
result is upholstered fur-niture that guarantees first class comfort and attention to detail. We keep

3. Štruktúra sedáku ergo- PUR- pena a vysokokvalitná zmes

sustainability and protection of resour-ces in mind when choosing the materials we use.

polyesterových vlákien a penových tyčiniek plnené do komôr.

4. Pod opierkami chrbta: ergo -PUR pena s diolenovým krytím.
5. Výplň zadnej opierky: ergo PUR- pena s diolenovým krytím.

H19900003

The RAL quality mark for furniture stands for the
certain knowledge that this is a non-hazardous

Controlled Quality
Guaranteed Safety

Dizajn znázorneného prierezu nezodpovedá
modelu na tejto stránke katalógu..

Nohy
Kolieska pre taburety:
Za poplatok každá taburetka môže byť vybavená s kolieskami.

Drevené, rôzne
odtiene

Kovové lesk.rôz.
kovové farby.

Kovové kolieska/
taburety, príplatok

F 96

F C3

F 6R

Číslo položky je RO. Dve môžu byť fixné.
Farebné odchýlky:
Štruktúra prírodného materiálu z dreva sa môže líšiť od jednej
dodávky k druhej. Farebná odchýlka nie je dôvodom reklamácie.
alebo výmeny.Vždy je snaha o čo najväčšiu zhodu.
Kovové farby:
Nohy sú k dispozícii v rôznych kovových farbách.
Prosíme zadať pri objednávke.
Práškovo lakované:
farby M21 strieborná, M56 bronzová a M99 čierna sú práškovo-lakované.

Ochrana nohy a podlahy:
U veľmi štíhlych nôhs malou plochou na konci na zemi je zvýšený tlak na podlahu.
Doporučujeme použiť flísový klzák alebo inú vhodnú podložku, aby
podlaha bola chránená pred poškrabaním.
I keď len občas posuniete sedačku, môže byť užitočné

mať podlahu pokrytú kobercom.

Dostupné kovové farby

lesklý chróm
M20

strieborné
M21

bronz
M56

čierne

M99

www.schillig.com
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Healthy Living

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.

