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jupiter 32521

Jupiter
Každý má jinou definici pro “komfort” a
přesně tomu odpovídá rozsah ergorelaxu. Opěrka
hlavy je plynule nastavitelná a opěrku zad lze
snadno naklonit dozadu jednoduše vaší vahou.
Další možnosti nastavení jsou manuální (s pomocí
páky nebo tlakového pístu) nebo poháněné motorem.
Design: Wilhelm Bolinth

Cover: Z73/43 cream white
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Křesla

MS54

MM54

ML54

MMC59

MLC59

Křeslo „malé”
včetně tlakového pístu
zádové opěrky

Křeslo „střední“
včetně tlakového pístu
zádové opěrky

Křeslo „velké“
včetně tlakového pístu
zádové opěrky

Křeslo „střední-komfort“
včetně tlakového pístu
zádové opěrky

Křeslo “velké-komfort“
včetně tlakového pístu
zádové opěrky

74/105/116/49
č. pol. pro dvojitý motor
= F40 (příplatek)
č. pol.pro dvojitý motor &
akumulátor = F70
(příplatek)
č. pol. pro bederní
podporu = LO (příplatek)

79/98/110/47
č. pol. pro dvojitý motor
= F40 (příplatek)
č. pol.pro dvojitý motor &
akumulátor = F70
(příplatek)
č. pol. pro bederní
podporu = LO (příplatek)

74/98/110/47
74/98/108/45
č. pol. pro dvojitý motor č. pol. pro dvojitý motor
= F40 (příplatek)
= F40 (příplatek)
č. pol.pro dvojitý motor & č. pol.pro dvojitý motor &
akumulátor = F70
akumulátor = F70
(příplatek)
(příplatek)
č. pol. pro bederní
č. pol. pro bederní
podporu = LO (příplatek) podporu = LO (příplatek)

79/105/116/49
č. pol. pro dvojitý motor
= F40 (příplatek)
č. pol.pro dvojitý motor &
akumulátor = F70
(příplatek)
č. pol. pro bederní
podporu = LO (příplatek)

Všechny specifikované rozměry jsou přibližné v šíři/hloubce/výšce/výšce sedu. Chtěli bychom zdůraznit, že v závislosti na použitém materiálu výplně mohou nastat odchylky +/- 2 cm .
Prosíme kontaktujte nás pro více detailních informací. Vyhrazujeme si právo na technické změny.
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Flexibilní

Výška sedadel a zad

opěrka hlavy

Elementy označené “MM”, “MLC” a

Každý

“ML” mají vyšší výšku sedu

výrobek je

a opěradla. Toho je dosaženo vyšší

standardně

podnoží.

Nastavení sedadla a opěradla:
Standardním vybavením je manuální
polohování sedáku a zad.
Je možné objednat si dvojitý motor
a dvojitý motor s akumulátorem za
příplatek.

Bederní podpora:

Kontrastní prošití

Za příplatek je k dispozici bederní
podpora. Položka č. = LO.

U některých barev kůže

vybaven
nastavitelnou

může být tento model dodán
s kontastním prošitím,
bez příplatku.

opěrkou
hlavy.

Kontrola objednávky:

Informace k objednávce:
Nastavení sedadla a opěradla:
Opěradlo se naklání dozadu a sedadlo současně klouže
dozadu a klesá. Podnožka se zvedá. Úhel mezi
opěradlem a sedadlem zůstává nezměněn.
Ručně s tlakovým pístem:
Stisknutím talčítka na boku můžete svojí vahou změnit
sklon zádové opěrky, aniž by se změnil sklon sedáku
nebo podnožky. Preferovanou polohu sedu můžete
zafixovat.
Nastavení motorem (příplatek):
Za příplatek může být nastavení sedadla a opěradla
vybaveno dvojitým motorem (pol. č. = F40) nebo
dvojitým motorem s akumulátorem (pol. č. = F70).
Nastavení motorem s akumulátorem
Věnujte, prosím, pozornost tomu, že při použití
dvojitého motoru s akumulátorem musí být akumulátor
plně nabit každých 4 až 6 týdnů, a to i v případě, že
funkce nebyla používána pravidelně.
Bederní podpora:
Pro křesla je k dispozici bederní podpora v oblasti beder za
příplatek. Položka č. = LO.

Omezení rotace:
Křesla s přívodem proudu kabelem jsou vybavena
omezovačem rotace na max 355°, což zabezpečuje
ochranu kabelu.
Vzhled prošití:
Dekorativní, ploché nebo dvojité švy mohou vypadat
jinak na látce a jinak na kůži. Z výrobních důvodů může
být prošití u látkové verze vynecháno nebo nahrazeno
jednoduchým prošitím.

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

Malé křeslo:
Výška sedu: ca. 45 cm,
S 5-paprskovou kovovou nohou F U1/F SG: ca. 47
cm
Hloubka sedu: ca. 52 cm
Šíře sedu: ca. 53 cm
Křeslo „malé” MS 54 má s 5-paprskovou kovovou
nohou F U1/F SG ca o 2 cm vyšší sed a zádové
opěradlo. Výška sedu je potom ca. 47 cm. Celková
výška je potom ca. 110 cm.
Střední křeslo:
Výška sedu: ca. 47 cm
Hloubka sedu: ca. 52 cm
Šíře sedu: ca. 53 cm
Střední-komfort křeslo:
Výška sedu: ca. 47 cm
Hloubka sedu: ca. 52 cm
Šíře sedu: ca. 58 cm
Velké křeslo:
Výška sedu: ca. 49 cm
Hloubka sedu: ca. 56 cm
Šíře sedu: ca. 53 cm

Velké-komfort křeslo:
Výška sedu: ca. 49 cm
Hloubka sedu: ca. 56 cm
Šíře sedu: ca. 58 cm
Specifické vlastnosti modelu:
Čalounění tohoto modelu bylo záměrně vyrobeno volné k dosažení určitého
vizuálního efektu. Není to vada kvality, ale charakteristická vlastnost modelu, která
zaručuje optimální komfort sedu.
.
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• Číslo položky
• Potah
• Design nohy
• Barva dřevěné nohy
• Nastavení sedadla a opěradla motorem
(příplatek)
• Nastavení sedadla a opěradla
motorem s akumulátorem (příplatek)
• Bederní podpora (příplatek)
• Kontrastní šití
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Upholstered
passi-on.

1. Rám – kovová trubková

furniture

made

with

Your model is the product of German de-sign

konstrukce, područka – bukové

H19900003

Struktura čalounění

Controlled Quality
Guaranteed Safety
Healthy Living

and engineering. Family firm W.SCHIL-LIG

dřevo

has over 65 years’ experience of techni-cal

2. Sedák : permanentně elastické vlnovcové pružiny
3. Výplň sedáku: ergo-PUR-pěna s diolenovým krytím
4. Záda: ergo-PUR-pěna
5. Výplň zad: ergo-PUR-pěna s diolenovým krytím

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.

skill, trend-setting ideas, attractive design and
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

class comfort and attention to detail. We keep

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.

.

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.

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz

Nohy
Barvy noh:
Dřevěná deska F U2 je dostupná v různých mořených odstínech.
Prémiová barva není možná. Rádi vám poradíme.

5 paprsková kovová
noha
chrom vysoký lesk
- FU 1
F SG

dřevěná deska,
různé mořené
odstíny
- FU2, příplatek
F U2

otočná deska,
chrom vysoký lesk
- FU 3, příplatek
F PG

otočná deska,
matová
- FU 3, příplatek
F PM

www.schillig.com
4

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

Prüfnummer / control number

sustainability and protec-tion of resources in

Design průřezu na tomto obrázku neodpovídá modelu
na této straně katalogu.

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.

der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • According to the guidelines for

climate protection of the DGM • www.dgmklimapakt.de
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jupiter – ukázky obývacího pokoje

potah: Z69/51 tobacco

Cover: Z73/43 cream white

5

