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mademoiselle 29600

[mademoiselle]
vás zve do své společnosti a má co nabídnout.
[mademoiselle] je elegantní křeslo se správnou

extravagancí! Sofistikovaná otočná podnož
otevírá výhled do všech směrů místnosti, čas je
přitom vedlejší.

Design: Jan Armgardt

Tento model může být vybaven potahy
v různé barvě a kvalitě.

potah: Z79/94 graphite
headrest

turntable leg

metal colour

www.schillig.com

contrasting thread

combination

casual
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Armchairs

ME60

MD60

křeslo

otočné křeslo

82/96/73/47
item no. headrest adj.
= KV1 (surcharge)

82/96/73/47
item no. headrest adj. =

KV1 (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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mademoiselle 29600
Kombinované

Flexibilní

Otočný talíř

Kontrastní

potahy.

opěrky hlavy.

Křeslo MD

švy

Tento model

Elementy

může být

U některých

může být

mohou být

vybaveno

barev kůže

vybaven

vybaveny opěrkouth

otočným talířem..

může být tento

kombinovanými

hlavy

model vybaven

potahy v různýchnd

s aretací

kontrastními

barvách.

za příplatek.

švy bez příplatku.

Viz informace k objednávce a vyobrazení.

Položka č. =
KV1.

Informace k objednávce
Kombinované potahy:

Kontrola objednávky

Tento model může být celý potažen kůží nebo látkou a také
jejich kombinací. Viz vyobrazení a ceník.

• Potah
• Design noh

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 švy:
U některých barev kůže může být tento model vybaven
kontrastními švy 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.
Měření hloubky zahrnuje přesahující opěrku hlavy ,
když je sklopená dozadu.
Hloubka sedu: ca. 54 cm
Výška , pokud je opěrka nahoře: ca. 84 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.
Informace o struktuře polstrování:
Komorové polštáře zádových opěrek jsou naplněny
vysoce kvalitní směsí polyesterových vláken a pěnových
tyčinek. To může vést ke zvýraznění jednotlivých
komor,což je pro tento model charakteristické.

• Kovové barvy noh

• Kontrastní švy
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Upholstered furniture made with passion.

Popis

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

1.Rám - bukové dřevo
2.Odpružení sedáku - permanentně elastické vlnovcové pružiny

experience of technical skill, trend-setting ideas, attractive design and know-how from Germany. The
result is upholstered fur-niture that guarantees first class comfort and attention to detail. We keep

3.Výplň sedáku - ergo-PUR-pěna a vysoce kvalitní

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

směs polyesterových vláken a pěnových tyčinek
plněných do komor.
4.Odpružení zad – čalounické popruhy
5.Výplň sedáku - ergo-PUR-pěna a vysoce kvalitní

The RAL quality mark for furniture stands for the
H19900003

směs polyesterových vláken a pěnových tyčinek
plněných do komor.

certain knowledge that this is a non-hazardous

Controlled Quality
Guaranteed Safety

Healthy Living

Design zde vyobrazeného řezu neodpovídá modelu na této
stránce katalogu.

Nohy
Barvy kovu:
Některé kovové nohy jsou dostupnév různých
barvách kovu. Prosíme, uvádějte v objednávce.
Prosíme, vemte na vědomí, že nohy FL6
nejsou dostupné ve stříbrné barvě.

kovová různé barvy
kovu kromě
stříbrné

F L6

kovový běžec
různé barvy kovu.

otočná matná

otočná chrom

Práškově lakované:
Barvy M21 stříbrná, M56 bronzová, M95
antracit a M99 černá jsou práškově lakované.
Nohy pro křesla:
Křeslo MD60 je dostupné pouze s nohama F19
a F20.

vys. lesk

F 5A

F 19

F 20

Dostupné barvy kovu

chrom vys. lesk. stříbrná
M20
M21

bronzová
M56

antracit
M95

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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mademoiselle 29600
mademoiselle – ukázky obývacích pokojů

potah: Z77/42 bianco
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