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Lehký – elegantní.
Lehké a čisté tvary dodají elegantní styl
zařízenému pokoji. Funkce nastavení
hloubky sedu může být doplněno
nastavitelnými opěrkami hlavy a područkami.
Elegantní sámek, barvy kovu noh a kontrastní
šití z ní dělají pohovku snů.

potah: Z69/36 camouflage
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Sofas

N60

N70

N80

NL60

NL70

NL80

sofa

sofa

large sofa

sofa with seat depth
adjustment

sofa with seat depth
adjustment

large sofa with seat depth
adjustment

196/91/94/43
item no. headrest adj.
= KV2 (surcharge)
item no. for armpart adj.
= SV2 (surcharge)

216/91/94/43
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)
item no. for armpart adj. =
SV2 (surcharge)

236/91/94/43
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)
item no. for armpart adj. =
SV2 (surcharge)

196/96/94/43
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)
item no. for armpart adj. =
SV2 (surcharge)

216/96/94/43
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)
item no. for armpart adj. =
SV2 (surcharge)

236/96/94/43
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)
item no. for armpart adj. =
SV2 (surcharge)

Elements with armpart right

Elements with armpart left

NL60R

NL70R

NL80R

NL60L

NL70L

NL80L

sofa with armpart with seat
depth adjustment

sofa with armpart with seat
depth adjustment

large sofa with armpart
with seat depth adjustment

sofa with armpart with seat
depth adjustment

sofa with armpart with
seat depth adjustment

large sofa with armpart

160/96/94/43
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)

180/96/94/43
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)

200/96/94/43
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)

160/96/94/43
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)

200/96/94/43
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)

item no. for armpart adj. =
SV1 (surcharge)

item no. for armpart adj. =
SV1 (surcharge)

item no. for armpart adj. =
SV1 (surcharge)

item no. for armpart adj. =
SV1 (surcharge)

180/96/94/43
item no. headrest adj.
= KV2 (surcharge)
item no. for armpart adj.
= SV1 (surcharge)

End elements right

End elements left

KL70R

EX70R

KL70L

EX70L

one arm chaise with seat
depth adjustment

corner sofa with ottoman
with seat depth adjustment

one arm chaise with seat
depth adjustment

corner sofa with ottoman
with seat depth adjustment

111/164/94/43
item no. headrest adj. =
KV1 (surcharge)
item no. for armpart adj. =
SV1 (surcharge)

104/224/94/43
item no. headrest adj. =
KV3 (surcharge)

111/164/94/43
item no. headrest adj. =
KV1 (surcharge)
item no. for armpart adj. =
SV1 (surcharge)

104/224/94/43
item no. headrest adj. =
KV3 (surcharge)

Všechny rozměry jsou přibližné v šíři/hloubce/výšce/výšce sedu. Chtěli bychom upozornit, že v závislosti na použitém materiálu výplně a čalounění mohou nastat odchylky +/- 2 cm.
Prosíme, kontaktujte nás pro více detailních informací. Vyhrazujeme si právo na technické změny.
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with seat depth adjustment

item no. for armpart adj. =

SV1 (surcharge)

Created 24. 09. 2019

broadway 16777
Ottomen

Accessories

G60

G70

G120

G140

UN60.

UN70.

UN80.

Z

ottoman

ottoman

large ottoman

extra large ottoman

lumbar pillow for 60 cm
seat

lumbar pillow for 70 cm
seat

lumbar pillow for 80 cm
seat

base leg

65/71/43/0

75/71/43/0

125/71/43/0

145/71/43/0

60/10/18/0

70/10/18/0

80/10/18/0

/0

All specified dimensions are approximate in width/depth/height/seat height. We would like to point out that deviations of +/- 2 cm may occur depending on the filling material used and its upholstering.
Please contact us if you would like more detailed information. We reserve the right to make technical changes.
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Nastavitelná
hloubka
sedu
Každý prvek
označený “L”
a “X” má
nastavitelná

Nastavitelné
područky

Nastavitelné
opěrky hlavy

Područky jsou
nastavitelné
s aretací za
příplatek

Některé
elementy
mohou být
vybaveny
polohovací
opěrkou hlavy s aretací za příplatek
(Položky č. KV1, KV2, KV3).

záda o několik
centimetrů dozadu k prodloužení hloubky
sedu. Celková hloubka se změní.

Položka č. = SV1, SV2.

Informace k objednávce:
Polohovatelné područky:
Při polohování područky je zaručené maximální zatížení
do 25 kg.
Područky nejsou určeny jako místo k sezení.
Záda:
Všechny elementy mají záda očalouněna originálním
potahem.
Nákres:
K dispozici je mnoho různých variant, pošlete nákres
sestavy.
U ukončovacích elementů jsou spojované strany
označeny červeně.
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.
Boční strany:
Boční strany mohou být za příplatek očalouněny
originálním potahem namísto technické látky.
Švy:
Ozdobné, jednoduché – rovné nebo dvojité švy
se mohou v látce a v kůži lišit. Výrobce si vyhrazuje
práva na změnu provedení švů u látky- mohou být
nahrazeny jednoduchými.
Kontrastní švy:
U některých barev kůže jsou u tohoto modelu
k dispozici kontastní švy bez příplatku.Barvy můžete
najít na hlavní straně každého vzorku kůže ve
vzorkovníku. Prosím, vždy uvádějte číslo kontrastního
švu, jinak bude dodáno tón v tónu.
Doporučení:

Kontrastní
švy
U některých
barev kůže
může být tento
model dodán
s kontrastními
švy
bez příplatku.

Kovové barvy
noh
Některé nohy
jsou dostupné
v kovových
barvách
chrom vysoký
lesk, stříbrná,
bronzová, antracit nebo černá.
Prosíme, uvádějte v objednávce.

Kontrola objednávky:
• Sestava a potah
• Nastavitelná područka (příplatek)
• Manuální nastavitelná opěrka (příplatek)

Jako doplněk doporučujeme stoly z modelové řady 40024.
Jako odkládací místo k taburetu doporučujeme
matovou rohož z modelové řady 10006.
Všechny rozměry jsou přibližné v cm. Vyhrazujeme si právo
na změnu. Rozměry se udávají: šířka/hloubka/výška/výška sedu.

• Design noh
• Barva noh
• Taburet/odkládací deska k
taburetu (informace k objednávce)
• Nákres
• Polštáře
• Kontrastní švy
• Doplňky

Hloubka sedu u elementů bez nastavitelné hloubky sedu:
ca 58 cm
Hloubka sedu u elementů s nastavitelnou hloubkou sedu :
ca. 58 cm
Záda vpředu: ca. 58 cm
Záda vzadu: ca. 84 cm
Celková hloubka, když jsou záda vpředu: ca. 96 cm
Celková hloubka, když jsou záda vzadu: ca. 122 cm
Celková hloubka se zády vzadu u elementu KL 70R/L ca. 189 cm
Celková hloubka se zády vzadu u elementu EX 70R/L ca. 250 cm
Doporučená vzdálenost od zdi: ca. 30 cm
Výška područky: ca. 52 cm
Výška područky s funkcí: ca. 69 cm
Šířka područky: ca. 36 cm
Standartní hloubka a extra hluboké elementy:
Elementy se standartní hloubkou jsou znázorněny světle šedou barvou,
extra hluboké elementy tmavě šedou barvou.
Modelové vlastnosti:
Čalounění tohoto modelu bylo záměrně vyrobeno volné
k dosažení určitého vizuálního efektu. Nejedná se o vadu kvality,
ale o speciální vlastnost tohoto modelu, která zaručuje optimální .
komfort sedu.
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Popis:

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

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

konstrukce, područky – bukové

result is upholstered fur-niture that guarantees first class comfort and attention to detail. We keep

dřevo

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

2. Odpružení sedáku: permanentně elastické vlnovcové pružiny
3. Výplň sedáku: pružinové jádro s diolenovým krytím s
ergoPUR-pěnou
4. Odpružení zad: zádové popruhy
5. Výplň 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 řezu neodpovídá modelu
vyobrazenému na této straně katalogu.

Nohy
Barvy kovu:
Některé kovové nohy jsou dostupné v různých barvách
Kovu. Prosíme, uvádějte v objednávce.
Práškově lakované:
Barvy M21 stříbrná, M56 bronzová, M95 antracit a
M99 černá jsou práškově lakované.

kovová různé
barvy kovu
F J9

Dostupné barvy kovu

chrom vys.lesk stříbrná

bronzová

antracit

černá

M20

M56

M95

M99

M21

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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broadway – ukázky obývacích pokojů
kombinace pohovek
N 80 - NL 80

332x327

potah: Z69/36 camouflage

Cover: Z73/43 cream white
rohová kombinace

rohová kombinace

NL 70L laf - KL 70R raf

NL 70L laf - KL 70R raf

291x164

291x164

potah: S22/95 anthracite

Cover: S37/95 anthracite
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broadway - ukázky obývacích pokojů
rohová kombinace

rohová kombinace

NL 70L laf - EX 70R raf

NL 70L laf - KL 70R raf

284x224

291x164

potah: S37/21 grey

potah: S37/21 grey
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