sally 15350

[sally]
Kompaktní, pohodlný, jednoduše brilantní.
Tento model je jako dizajnorientovaný s extravagantní

tvorbou

područek

pohodlný.Elegantní

mimořádně

a je

záhyb

na

područkách

je

nepřehlédnutelný. Štíhlé nohy

s vhodnými kovovými barvami noh. Vypadá
jednoduše sexy.
Design: Jan Armgardt
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Armchairs

Sofas

M70

N70

N80

N90

P70

armchair

sofa

large sofa

large sofa

large sofa 3 seats

84/84/78/43

154/84/78/43

174/84/78/43

194/84/78/43

224/84/78/43

Elements with armpart right

Elements with armpart left

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

147/84/78/43

167/84/78/43

187/84/78/43

147/84/78/43

167/84/78/43

187/84/78/43

End elements right

End elements left

K90R

EG80R

K90L

EG80L

one arm chaise

corner sofa with ottoman

one arm chaise

corner sofa with ottoman

97/150/78/43

84/216/78/43

97/150/78/43

84/216/78/43

Ottomen

G70

G140

ottoman

extra large ottoman

71/62/43/43

141/62/43/43

sally 15350
Kontrastní barevná nit

Jednoduše pěkné

Výrazný záhyb
V některých
Barvách kůže
tento model může
být dodaný s
kontrastní
barevnou nití
vpředu a vzadu u područky,
bez příplatku.

u područek
poskytuje
jedinečný vzhled.

Křeslo

Kovové barvy pro
nohy

Křeslo je
část modelu,
ale může
být i jako
středobod
Vášeho prostoru

projeho krásný vzhled.

Informace o výrobku
Zadní strana:
Všechny elementy jsou celočalouněné.
Nákres:
K dispozici je mnoho různých variant, pošlete nákres
sestavy. Označili jsme červenou barvou spojovací
strany pro ukončovací elementy (v typovém listě).
Spojovací strany:
Za příplatek mohou být spojovací strany v originálním
potahu místo technické látky.
Šití:
Ozdobné,jednoduché-rovné, nebo dvojité šití se může
lišit v látce a v kůži. Výrobce si vyhrazuje právo na
změnu provedení šití u látky – může být nahrazeno
jednoduchým.
Kontrastní šití:
Tento model je k dispozici v několika barváchkůže
s barevným kontrastním šitím bez příplatku.

Některé nohy jsou k
dispozici v
kovových
barvách s
vysokým leskem
chromové, matné,
chromové bronzové, antracit,
nebo černé.Uvádět na objednávce.

Kontrola objednávky
Hloubka sedu: ca. 54 cm
Hloubka sedu u prodl. pohovky: ca. 120 cm
Informace o struktuře čalounění:
Komorové polštáře na plněné vysoce kvalitní směsí polyesterových
vláken a pěnových tyčinek.To může vést k obkreslení jednotlivých komor.
Je to typická vlastnost pro tento model.
.
Zvlášť ležérní čalounění:

•Struktura apotah
• Nohy
• Barva kovových noh
• Nákres
• Kontrastní barevná nit/kontrastní šití

Čalounění tohoto modelu je úmyslně ležérní.
Jedná se o super měkký povrch.
Už pri expedici může být potah zvlněný. Během používání se může pota hvlnit ještěvíc.
Toto nepředstavuje žádnou vadu v kvalitě, ale jedná se o zvláštní modelovou vlastnost výrobku.

Pokud nebude na objednávce uvedeno č. kontrastní
nitě, bude dodáno tón v tónu.
Kontrastní šití je dostupné jen vpředu a vzadu na
područkách.
Doporučení:
Doporučujeme stůl z naší modelové řady 40024 jako
doplněk.
Všechny rozměry jsou přibližné. Vyhrazujeme si právo na
změnu bez předchozího upozornění. Rozměry jsou dané
následnovně: Š/H/V/Výška sedu.
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sally 15350
furniture

made

with

1. Konstrukce– Bukové dřevo.
2. Sedák s elastickými vlnovými pružinami.
3. Výplně sedu:– pružinové jádro ergo-PUR-pěna

Your model is the product of German de-sign

s diolénovým krytím.
4. Pod zády: pružné popruhy.
5. Výplň zad: vysoce kvalitní směs pěnových tyčinek

skill, trend-setting ideas, attractive design and

H19900003

Upholstered
passi-on.

Popis

Controlled Quality
Guaranteed Safety
Healthy Living

and engineering. Family firm W.SCHIL-LIG
has over 65 years’ experience of techni-cal

In-house manufacture conforming to the specs of the
quality management system in line with ISO 9001, to
safeguard int. processes. Last update 06/2018.

know-how from Germany. The result is
upholstered furniture that guaran-tees first

KLIMAPAKT
für die Möbelindustrie
Climate Pact for the fur niture i ndus tr y

a polyesterových vláken.

class comfort and attention to detail. We keep

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

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.

The highest European accolade for systematic, inhouse, environmental management. Improvement of
environmental protection services.

.
Prüfnummer / control number

sustainability and protec-tion of resources in

Climate pact with the DGM from sense of
responsibility compared with the einvironment and
climate goals of the Federal Government as well as
the UN. Base is the CO2 balance of an enterprise.

mind when choosing the materials we use.
The design of the cross section shown here does not correspond to
the model on this page of the catalogue.

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz

der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel •According to the guidelinesfor climate
protection of the DGM • www.dgmklimapakt.de

Nohy
Kovové barvy:
Všechny nohy jsou dostupné v různých kovových barvách. Uvést při

objednávání.
Prášková barva:
barvy M56 bronz, M95 anthracit a M99 černé jsou s práškovým
postřikem.

Kovové nohy
.

kovovénohy

F J3

F S1

Dostupné kovové barvy

Chrom lesklý

chrom matný

bronz

antracit

černá

M20

M21

M56

M95

M99

www.schillig.com
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sally 15350
sally–příklady na obývací pokoje

Cover: Z77/42 bianco

Cover: Z77/42 bianco
corner combination N
80L laf - EG 80R raf

251x216

Cover: Z69/71 lemon
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