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potah: V41/28 indigo

headrest

turn/swing

metal colour

www.schillig.com

casual
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Křesla

Taburet & doplňky

MDW

G

SF

křeslo s otočnou

taburet bez otočné

4-paprsková kovová noha

4-paprsková kovová noha

5-paprsková kovová noha

funkcí

funkce

nikl glazovaná ocel za
příplatek ke křeslu.

nikl glazovaná ocel za
příplatek ke křeslu.

bez příplatku ke křeslu

77/92/101/42

50/43/42

HF

SX

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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HX
5-paprsková kovová
noha
bez příplatku k
taburetu
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Otočná
funce
Křeslo MDW
je vybaveno
otočnou
funkcí.
Funkce
může být
zafixována v jakékoli pozici postranní
páčkou.

Flexibilní
opěrky hlavy
Prvky jsou standartně
vybaveny
flexibilní
opěrkou
hlavy s funkcí
fázovité
aretace.

Komfort sedu
studená pěna
Komfort sedu
studená pěna
je charakterizován
polstrováním z prvotřídní
elastické pěny
a při sezení
to znamená
zdravou oporu
pro páteř.

Informace k objednávce:

Kontrola objednávky

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.

• Potah
• Design noh
• Kovové barvy noh

Všechny rozměry jsou přibližné v cm. Vyhrazujeme si právo
na změny. Rozměry jsou uváděny následovně:
šířka/hloubka/výška/výška sedu .

• Taburet

Noha F 1D je širší než křeslo (záleží na pozici)
Postranní páčka u křesla (ke spuštění funkce) je ca o 4-5cm
širší než křeslo (při použití područky SA).

Hloubka sedu: ca. 53 cm
Celková hloubka s fukcí:. 119 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.

Struktura čalounění

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

1. Rám– kovová trubková konstrukce, l

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

područky – tvarovaná dřevěná konstrukce
2. Odpružení sedáku :pěnové pásy
3. Čalounění sedáku:studená pěna, ergo PUR pěna

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.

a diolenové krytí
4. Odpružení zad: permanentně elastické
vlnovcovépružiny pokryté pěnou
5. Čalounění zad: studená a ergo PUR pěna

The RAL quality mark for furniture stands for the
H19900003

s diolenovým krytím.

certain knowledge that this is a non-hazardous

Controlled Quality
Guaranteed Safety

Healthy Living

Nohy
Design noh:
Nohy jsou dostupné v tomto designu:
F 99 - 5-paprsková noha (položka č. SX – ke křeslu, položka č.. HX – k taburetu),

dostupné v různých barvách kovu.
F 1D - 4-paprsková noha, nikl glazovaný, za příplatek(položka č. SF -ke
křeslu;položka č. HF – k taburetu).
Vezměte, prosím, na vědomí, že taburet je fixovaný a neotáčí se!
Nohy k taburetu:
5-parsková základna
různé barvy kovu

Nohy k taburetu jsou menší než nohy ke křeslu.
4-paprsková
základna
nikl
glazovaný-

Barvy M21 stříbrná, M56 bronzová a M99 černá jsou práškově lakované.

příplatek
F99

Barvy kovu:
5-paprsková noha F 99 je dostupná v různých barvách kovu. Prosíme,
uvádějte při objednávce.
Práškově lakované:

F1D

Dostupné barvy kovu

chrom vys.lesk. stříbrná
M20
M21

bronzová
M56

černá
M99

www.schillig.com
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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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deXxter – ukázky obývacích pokojů

potah: Z69/52 kurkuma a Z83/36 camouflage

potah: Z78/15 blush
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