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volitelné, skryté a motorem ovládané prodloužení hloubky sedu. 
Barvu nohou si můžete vybrat sami stejně jako jejich výšku. 

 

Bezug: Z59/99 schwarz 

Federkern Raster Sitzauszug Sitzhöhe Metallfarbe Rollen leger 

 

 

[wilson] 

Nezaměnitelný.. 

[wilson] poutá pozornost nezaměnitelným 

dekorativním prošíváním. Absolutním vrcholem je ale 
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Alle Maßangaben sind ca.-Maße in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Füllmaterials und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. 

Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. 

 

 

Sofas Hocker & Zubehör 
 

 

N65 

Sofa 

N75 

Sofa groß 

N85 

Sofa groß 

G150 

Hocker übergroß 

Z 

Sockelfuß 

 
178/101/80/44 

 
198/101/80/44 

 
218/101/80/44 

 
152/62/43/0 

 

Art.-Nr. für Sitzauszug per 
Motor = A02 (Mehrpreis) 

Art.-Nr. für Sitzauszug per 
Motor = A02 (Mehrpreis) 

Art.-Nr. für Sitzauszug per 
Motor = A02 (Mehrpreis) 

Art.-Nr. für Rollen = RO 
(Mehrpreis) 

 

 

Elemente mit Seitenteil rechts Elemente mit Seitenteil links 
 

 

N65R 

Sofa mit Seitenteil 

N75R 

Sofa mit Seitenteil 

N85R 

Sofa groß mit Seitenteil 

N65L 

Sofa mit Seitenteil 

N75L 

Sofa mit Seitenteil 

N85L 

Sofa groß mit Seitenteil 

 
154/101/80/44 

 
174/101/80/44 

 
194/101/80/44 

 
154/101/80/44 

 
174/101/80/44 

 
194/101/80/44 

Art.-Nr. für Sitzauszug per Art.-Nr. für Sitzauszug per Art.-Nr. für Sitzauszug per Art.-Nr. für Sitzauszug per Art.-Nr. für Sitzauszug per Art.-Nr. für Sitzauszug per 

Motor = A02 (Mehrpreis) Motor = A02 (Mehrpreis) Motor = A02 (Mehrpreis) Motor = A02 (Mehrpreis) Motor = A02 (Mehrpreis) Motor = A02 (Mehrpreis) 

 

Abschlusselemente rechts Abschlusselemente links 
 

KL90R KL90L 

Longchair übertief Longchair übertief 

 

 
118/198/80/44 118/198/80/44 
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Výsuv sedu 

Některé 

elementy 

můžou být 

za příplatek 

vybavené 

výsuvem 

sedu motorem. Celková hloubka sa 

zvyšuje. Dotykový snímač je umístěný 

uprostřed pod zádovou opěrkou.. Art.-

Nr. = A02. 

 

Informace k objednávce 
Zadní část  pohovky: 

Všechny elementy jsou vzadu očalouněné v původním 
potahu 

Nákres: 

K dispozici mnoho různých variant, prosíme poslat nákres. 

Spojovací strany jsou označeny červenou barvou. 

Spojovací  strany: 

Za příplatek, spojovací strany mohou být očalouněny v 
původním potahu namísto technické látky. 

Vzhled švů: 

Ozdobné, snad- rovné nebo dvojité švy se 

mohou lišit v provedení látka, kůže. Výrobce si 

vyhrazuje právo na změnu provedení šití. V 

látce mohou být nahrazeny s jednoduchými. 

Všechny rozměry jsou udány přibližně v cm. 
Vyhrazujeme si právo na změnu. Rozměry jsou: šířka / 
hloubka / výška / výška sedu. 

hloubka sedu: ca. 63 cm 

hloubka sedu s funkcí: ca. 84 cm 

Celková hloubka  s funkcí: ca. 123 cm 

Výška područky v předu: ca. 58 cm 
vzadu: ca. 56 cm 

Rohové sestavy: 

U tohoto modelu přečnívá prodloužena pohovka cca. 2 až 3 
cm do strany za područky. To má za následek jiné rozměry. 

Třeba přičíst k celkové šířce 

Speciální volné čalounění: 
        Speciální úprava čalounění u tohoto modelu je úmyslně                   
ležérní, aby bylo dosaženo určitého vizuálního efektu. Při dodání 
potah vykazuje typickou tvorbu zvlnění, což je konstrukčně 
designově  žádoucí, a bude více při používání. 
Tato vlastnost není závadou kvality, ale je charakteristická 
na daný model.

 
 
 
 
 

Struktůra čalounění: 
Komorové polštáře jsou plněné směsí polyesterových vláken A pěnových 
tyčinek použité v sedácích a v zadních opěrkách. To může vézt k 
obkreslením jednotlivých komor. 
Je to typická vlastnost daného modelu. 

Soklová noha Z: 

      Pokud jsou elementy a pohovky bez nebo s područkou připojené    
přímo k elementům s nebo bez područky, doporučujeme nohu Z.  
Soklová noha Z musí být objednána zvlášť. Viz ceník.

 
Kontrola objednávky 

• Sestava a potah 

• Prodloužení sedu motorem za příplatek 

• Vzhled a výška nohou 

• kolečka na taburet (příplatek) 

• Kovová barva nohou 

• Taburet 

• Nákres 

• Soklová noha Z 
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Model je 

k dispozícii 

se dvěma 

výškami sedu 

výšku nohou 

specifikujte v 

objednávce. 

Výška sedu- Kolečka  k 

taburetu 

Taburet 

Může byť 

vybavený 

kolečkami 

za příplatek 

dvě kolečka se 

dají zafixovat. Tak vznikne 

velká pohodlná plocha na ležení. 

. 

Kovové   

barvy  nohou 

některé nohy 

můžou být v 

barvě  

lesklý chrom 

stříbrná, 

bronzová, 

a černá 
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Konstrukce: 

 
 

Polstermöbel aus Leidenschaft. 

wilson 20580 

1. Rám – konstrukce z bukového dřeva 

2. Sedák s trvale elastickými vlnovcovými pružinami 

a Ergo- Pur pěnou s integrovaným pružinovým jádrem 

3. Čalounění sedadla Vysoko kvalitní směs polyesterových 

vláken a pěnových tyčinek plněných do komor 

4. Zádové odpružení s pružnými čalonickými pásy 

5. Čalounění zad- Vysoko kvalitný směs polyesterových 

vláken a pěnových tyčinek plněných do komor 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Design des hier abgebildeten Querschnitts entspricht nicht dem 

Modell dieses Katalogblattes. 

Ihr Modell ist das Werk deutscher Designer- und Ingenieurskunst. Über 70 Jahre Erfahrung stehen beim Familien- 

unternehmen W.SCHILLIG für handwerkliches Können, richtungsweisende Ideen, ansprechendes Design und Know-how 

aus Deutschland. Das Ergebnis ist ein Polstermöbel mit garantiert erstklassigem Komfort und Liebe zum Detail. Bei der 

Auswahl der verwendeten Materialien achten wir auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. 

 
 
 
 

Das RAL-Gütezeichen für Möbel steht für die 

Sicherheit, dass es sich um ein gesundes 

Möbelstück mit zuverlässig guter Qualität sowie 

formschönem Design handelt. Die Deutsche Höchste europäische Auszeichnung für 

Gütegemeinschaft Möbel sorgt mit zahlreichen systematisches Umweltmanagement 

Tests dafür. Kontrollen sichern das Prüfsystem im Unternehmen. Verbesserung der 

zusätzlich ab. Umweltschutzleistungen. 

 

Nohy 
 

ca. 13 cm/ kovová kolečka k taburetu, 
Výška sedu 
ca. různé barvy příplatek 

44 cm 

F C3 F 6R 

 
ca. 15 cm/ kovová. Kolečka k taburetu, 
Výška sedu 
ca. různé barvy příplatek 

46 cm 

 
 

Výška nohou a sedu: 
.
 

Vzledem k dostupnosti dvou výšek nohou, je model k 

dispozici ve dvou výškách sedu 

Barva kovu: 

Nohy jsou k dispozici v různých barvách kovu 

Práškové lakování: 

Barvy stříbrná M21, bronzová M56 a černá M99 jsou práškově 

lakované 

Ochrana nohou a podlahy: 

U velmi štíhlých nohou s malou plochou na konci na zemi je zvýšený tlak na podlahu. 

Doporučujeme filcový kluzák nebo jinou vhodnou podložku, aby podlaha byla chráněna před poškrábáním. 

Kolečka k taburetu: 
Taburet může být vybavený kolečkami. 
Za příplatek. Dve dvě kolečka se dají zafixovat 

F C4 F 7R 

Kovové barvy nohou 
 
 
 

 
Lesklý chrom.   stříbrná bronzová černá 

M20 M21 M56 M99 
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Rohová sestava 
 

N 75L li - KL 90R re 

292x198 

potah: V52/52 kurkuma potah: Z59/99 schwarz 

 

 

wilson – příklady sestav 
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