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Nejen pro snílky s otevřenýma očima. 

Toto důmyslné  lehátko jednoduše splňuje 

všechna přání. Můžete si vybrat z různých rámů, 

ze spousty různých funkcí stejně jako komfortní 

šíři. Toto lehátko snů představuje extrémně 

flexibilní a převratný komfort sedu a ležení.

 
 

Myšlenky učí “létat”! 

swinging bopping headrest leg section back back app 

www.schillig.com 

plug-in elements USB casual contrasting thread seat heating reading lamp 

daily dreams 47000 47001 47002 47003  

potah: Z73/99 black 
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Lehátka Rámy 

K65 K75 K85 K95 B1 B2 B3 B4 

pohovka s flexibilní  pohovka s flexibilní  pohovka s flexibilní  pohovka s flexibilní   

houpací rám 

odpružený rám kovové lyžiny kovové lyžiny eliptické 
opěrkou hlavy opěrkou hlavy opěrkou hlavy opěrkou hlavy 

Doplňky  

-  +  

F2  
manuální funkce 

F3 
dvojitý motor 

F3+ 
dvojitý motor s 
akumulátorem 

FAPP  
app kontrola motoru-není 

SDR  
otočná boční zásuvka, 

SDL 
otočná boční zásuvka, USB není dostupné 

 
SH 

B  
čtecí lampa není dostupná 

není dostupné s dostupné s F2 and F3+ venkovní pravá venkovní levá s F2 a F3+ 
vyhřívání sedadla není  

dostupné s F2 a F3+ s F2 
FAPP, SH, USB  

 11/46/11/0 11/46/11/0 

Všechny obrázky a rozměry jsou orientační, vyhrazujeme si právo na změnu. prosím kontaktujte nás pro více informací.
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Flexibilní Flexibilní lehátko Doplňky Různé rámy Různý vzhled 

opěrka Leh a záda mohou být vybaveny Motorové polohování lehátka F3 Výběr ze  4 různých rámů – houpací rám 
Každé lehátko polohovací funkcí za příplatek. č. = je dostupné také se smartphone (item no. = B1), odpružený rám Rám lehátka je širší u motorového 

je standartně vybaveno F2. Funkce je dostupná také jako nehybná app polohováním FAPP za příplatek. (item no. = B2), kovová lyžina (item no. = polohování než u manuální funkce. 

flexibilní opěrkou s dvojitým motorem (č. = F3) a Vyhříváním sedadla nebo čtecí lampou B3) a eliptická kovová lyžina (item no. = Viz informace k objednávce. 

hlavy. dvojitým motorem s akumulátorem  dotvoříte vaše osobní lehátko. Viz B4). 
(č= F3+) za příplatek. Informace k objednávce. 

Informace k objednávce 

Nosnost: 
Toto lehátko může používat pouze jedna osoba. 

Maximální garantovaná nosnost je 120 kg.  
Motorové polohování s akumulátorem: 

Prosím, dejte pozor na používání polohování dvojitým 

motorem s akumulátorem. Akumulátor se musí nechat 

kompletně dobít každé 4 - 6 týdnů a to i tehdy,pokud 

funkce není používána pravidelně. 
Smartphone app polohování: 
Motorizovaný sklon různých částí se dá externě ovládat 

přes aplikaci smartphonu (č. = F APP). Odpovídající 

aplikaci najdete v obchodech pod názvem „limoss 

Remote”. Polohování aplikací FAPP není z technických 

důvodů dostupné  u motorového polohování s dvojitým 

motorem s akumulátorem F3+. 
Vyhřívání sedáku, USB port a čtecí lampa:  USB port 

stejně jako vyhřívání sedáku jsou dostupné pouze 

s funkcí dvojitý motor F3, Výstup USB portu je 5 V/2.1 

A. To je dostačující pro nabíjení všech terminálů včetně

tabletu. Čtecí lampa je dostupná pouze s funkcí dvojitý 

motor F3 a dvojitý motor s akumulátorem F3+, 

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. 
Všechny rozměry jsou přibližné v cm. Vyhrazujeme 

si právo na změny. Rozměry jsou uváděny 

následovně: šířka/hloubka/výška/výška sedu. 

Rozměry jsou uváděny v maximu prostoru 

potřebného pro nábytek. Rozměry u lehátek se 

mohou měnit kvůli polštáři, který je připevněný 
zipem. 
Kontrastní šití: 

U některých barev kůže je u tohoto modelu k dispozici 

kontastní šití bez příplatku. Barvy můžete najít na 

hlavní straně každého vzorku kůže ve vzorkovníku. 

Prosím, vždy uvádějte číslo kontrastního švu, jinak 

bude dodáno tón v tónu. 
Područky se zásuvkou: 
Područka se zásuvkou SDR může být zapojena jako 

otočná područka na pravé straně lehátka. Područka se 

zásuvkou SDL může být připojena na levé straně. 

Upozornění: 
Houpací rám B1 nemůže být z technických důvodů

objednán současně s funkcí F2, F3 and F3+. 

Při objednání lehátka s manuální funkcí nebo zcela bez 

funkce je rám úzký s půlkruhovým profilem. Při 

objednání  funkcí dvojitý motor nebo dvojitý motor 

s akumulátorem je rám z technických důvodů široký 

(instalace čítače motoru). 

Speciální volné čalounění: 

Čalounění tohto 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. 

Popis čalounění: 

U tohto modelu jsou na zádech a sedu použity komorové  
polštáře plněné vysoce kvalitní směsí polyesterových vláken a pěny . 
To může vést k obkreslení jednotlivých komor,což je pro tento 
model charakteristické. 

Kontrola objednávky 

• Potah 

• Typ rámu 

• Manuální polohování (příplatek) 

• Motorové polohování (příplatek) 

• Motorové polohování s   

akumulátorem (příplatek) 

• Kontrastní šití 

• App-polohování  F3 

• Zásuvky 

• USB přippojení 

• Vyhřívání zad a sedu 

• Čtecí lampa 
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Popis 

1. Rám : kovová konstrukce 

2. Pod sedákem: čalounické popruhy nebo permanentně elastické 

vlnovcové pružiny a ergo-PUR pěna (pouze odpružené lehátko) 

3. Čalouněný sedák s poduškou 

4. Pod zády: čalounické popruhy nebo permanentně elastické 

vlnovcové pružiny a ergo-PUR pěna (pouze odpružené lehátko) 

5. Záda: čalounění s poduškou 

Design zde vyobrazeného průřezu  neodpovídá modelu 

na této straně katalogu. 

Rámy 

Upholstered furniture made with 

passi-on. 
Your model is the product of German de-sign 

and engineering. Family firm W.SCHIL-LIG 

has over 65 years’ experience of techni-cal 

skill, trend-setting ideas, attractive design and 

know-how from Germany. The result is 

upholstered furniture that guaran-tees first 

class comfort and attention to detail. We keep 

sustainability and protec-tion of resources in 

mind when choosing the materials we use. 
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Controlled Quality
Guaranteed Safety

 

Healthy Living

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

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.

.

Prüfnummer / control number

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz

der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • According to the guidelines for 

climate protection of the DGM • www.dgm-

klimapakt.de

daily dreams 

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. 

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. 
The highest European accolade for systematic, in-

house, environmental management. Improvement of 

environmental protection services. 

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. 

houpací rám houpací rám mat odpružený rám odpružený rám kovová lyžina kovová lyžina mat kovová lyžina  Kovová lyžina 

chrom vysoký lesk - B1 chrom vysoký lesk chrom mat - B2 chrom vysoký lesk - B3 
eliptický  vysoce 
lesklý chrom eliptický matt - B4 

- B1 - B2 - B3 - B4 
F 8V F 8W F 01 F 02 F 2W F 2V F H7 F H8 

www.schillig.com 
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daily dreams – ukázky obývacích pokojů 

Cover: Z73/11 ruby red, high-gloss chrome free-swinging frame B2 
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