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potah: Z75/49 sand

spring core

grid

seat depth

www.schillig.com

armpart

tuck

metal colour

contrasting thread

casual
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Sofas

Corner elements

NL75

NL85

W130K

EL

large sofa with seat
depth adjustment

large sofa with seat depth
adjustment

pointed corner without seat
depth adjustment

213/102/85/42
item no. for armpart adj.
= SV2 (surcharge)

233/102/85/42

cuddly corner middle
without seat depth
adjustment
160/160/85/42

/85

item no. for armpart adj. =

SV2 (surcharge)

Elements with armpart right

Elements with armpart left

NL75R

NL85R

NL75L

NL85L

large sofa with armpart
with seat depth adjustment

large sofa with armpart
with seat depth adjustment

large sofa with armpart
with seat depth adjustment

large sofa with armpart
with seat depth adjustment

182/102/85/42
item no. for armpart adj. =
SV1 (surcharge)

202/102/85/42
item no. for armpart adj. =
SV1 (surcharge)

182/102/85/42
item no. for armpart adj. =
SV1 (surcharge)

202/102/85/42
item no. for armpart adj. =
SV1 (surcharge)

End elements right

End elements left

MG11R

W130R

KL90R

L50R

MG11L

W130L

KL90L

L50L

element with ottoman with
seat depth adjustment

cuddly corner without seat
depth adjustment

one arm chaise with seat
depth adjustment

ottoman

element with ottoman with
seat depth adjustment

cuddly corner without seat
depth adjustment

one arm chaise with seat
depth adjustment

ottoman

114/102/85/42

160/160/85/42

/85

114/102/85/42

160/160/85/42

/85

Všechny uvedené rozměry jsou přibližné a jsou uvedeny takto: š/h/v/výška sedu. Upozorňujeme, že v závislosti na použitém výplňovém materiálu a jeho čalounění se mohou vyskytnout odchylky +/- 2 cm.
V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte. Vyhrazujeme si právo na technické změny.
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Taburety & doplňky

G70

G100

taburet

velký taburet

64/64/42/42

/42

Z
soklová
noha

Všechny uvedené rozměry jsou přibližné a jsou uvedeny takto: š/h/v/výška sedu. Upozorňujeme, že v závislosti na použitém výplňovém materiálu a jeho čalounění se mohou vyskytnout odchylky +/- 2 cm.
V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte. Vyhrazujeme si právo na technické změny.
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Flexibilní
hloubka
sedu
Každá
pohovka
MG11R/L a
KL90R/L má

Flexibilní
područky
Za příplatek
jsou dostupné
sklopné područky
s aretací položka č. = SV1, SV2.

Kovové barvy
noh
Některé nohy lze
objednat v chromu
vysoký lesk,
ve stříbrné, bronzové
nebo černé barvě.
Prosíme uvádět
v objednávce.

záda
nastavitelná
o pár
centimetrů

Kontrastní
šití
Něktré barvy kůže
jsou dostupné
s kontrastním
šitím bez příplatku.
Prosíme vždy
uvádějte číslo
kontrastního šití, jinak bude
dodáno tón v tónu.

Jednoduchá krása
Diskrétní
sámky na
okraji
čalounění
dodávají
jedinečný
vzhled.

Kontrola objednávky

pro zvětšení hloubky sedu. Změní se také
celková hloubka.

Informace k objednávce
Čalounění zad:
Všechny díly mají záda očalouněna originálním
potahem.
Nákres:
Prosím, pošlete nám nákres, k dispozici je mnoho
různých variant. Napojovací díly jsou v katalogu
označeny červeně u koncových elementů.
Soklová noha Z:
Pokud jsou elementy a pohovky bez nebo s područkou
připojeny přímo k elementům s nebo bez područky,
doporučujeme nohu Z. Soklová noha Z musí být
objednána zvlášť.Viz ceník.
Napojující strany:
Za příplatek mohou být napojující strany očalouněny
originálním potahem místo technické látky.
Vzhled švů:
Ozdobné, jednoduché ploché nebo dvojité švy se
mohou lišit v provedení látka nebo kůže. Z výrobních
důvodů může být prošívání na látce vynecháno nebo
nahrazeno švy jednoduchými.
Kontrastní šití:
U některých barev kůže může být tento model vybaven
kontrastním prošitím, bez příplatku. Barvy prošití
najdete na hlavním listu každého vzorku kůže v boxu
vzorků kůží a látek. Prosíme, vždy uvádějte číslo barvy
prošití, jinak bude dodáno tón v tónu.

Doporučení:

• Složení a potah
• Flexibilní područky(příplatek)
• Kovové barvy noh
• Taburet/panel k taburetu
informace k objednávce)
• Kontrastní šití
• Nákres
• Soklová noha Z

Jako doplněk doporučujeme stolky z modelové řady 40024.

Všechny rozměry jsou přibližné v cm. Vyhrazujeme
si právo na změny. Rozměry jsou uváděny následovně :
šířka/hloubka/výška/výška sedu.
Hloubka sedu: ca. 64 cm
Hloubka sedu s funkcí: ca. 84 cm
Výška područky s funkcí: ca. 69 cm
Speciální volné čalounění:
Čalounění tohoto modelu bylo záměrně vyrobeno volné
k dosažení určitého vizuálního efektu. Zvláště volné
čalounění se vyznačuje extrémně měkkým povrchem.
Při dodání vykazuje charakteristické zvlnění, které bylo
takto navrženo, je žádoucí a používáním se může zvětšit.
Nejedná se o vadu kvality, ale o speciální vlastnost tohoto
modelu.
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Upholstered furniture made with passion.

Popis

Your model is the product of German design and engineering. Family firm W.SCHILLIG has 70 years’

1. Rám - bukové dřevo; záda – kovová konstrukce
2. Odpružení sedáku – permanentně elastické vlnovcové pružiny
3. Výplň sedáků - pružinové jádro s diolenovým krytím a
ergoPUR-pěnou
4. Odpružení zad – čalounické popruhy

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

5. Struktura čalounění zad - ergoPUR-pěna 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

Design zde vyobrazeného příčného řezu neodpovídá
modelu na této stránce katalogu.

Nohy
Barvy kovu:
Všechny nohy jsou dostupné v různých barvách kovu. Prosíme uvádějte
v objednávce.
Práškově lakované:
Barvy M21 stříbrná, M56 bronzová
a M99 černá jsou práškově lakované.
Nohy a ochrana podlahy:
V případě velmi tenkých noh a malé plochy přiléhající k povrchu
kovová noha různé
barvy kovu

dochází ke zvýšenému tlaku na podlahu. Doporučujeme
flísové podložky nebo jiný vhodný materiál jako ochranu
podlahy před poškrábáním a otlačením měkké podlahy.
I když jen stěží pohnete nábytkem, může být užitečné mít na podlaze
koberec.

F Y1

Dostupné barvy kovu

chrom vys. lesk stříbrná
M20
M21

bronzová
M56

černá
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.
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bonnie – ukázky obývacích pokojů
rohová kombinace

rohová kombinace:

W 130L laf - W 130R raf

NL 75L li - W 130K - MG 11R re

320x320

342x262

potah: Z78/15 blush

potah: Z75/49 sand
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