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Funkčnost spojená s relaxací.

Vyvážený tvar. Díky zdařilým funkcím
v kombinaci s harmonickým designem
je tento model krásný a proveditelný.

Tento model může být dodán v různých
kombinacích potahů a barev.

potah: Z73/11 ruby red
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Elementy bez područek

Pohovky

NL60

NL75

NL90

NL60K

NL75K

NL90K

sofa with seat depth
adjustment

large sofa with seat depth
adjustment

large sofa with seat depth
adjustment

sofa with seat depth
adjustment

large sofa with seat depth
adjustment

large sofa with seat depth

208/115/84/44
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)
item no. for armpart adj. =
SV2 (surcharge)
it. no. for cross sleeper,
nettle cover = A05
(surcharge)

238/115/84/44
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)
item no. for armpart adj. =
SV2 (surcharge)
it. no. for cross sleeper,
nettle cover = A05
(surcharge)

268/115/84/44
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)

120/115/84/44
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)
it. no. for cross sleeper,
nettle cover = A05
(surcharge)

150/115/84/44
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)
it. no. for cross sleeper,
nettle cover = A05
(surcharge)

180/115/84/44

item no. for armpart adj. =

SV2 (surcharge)
it. no. for cross sleeper,
nettle cover = A05
(surcharge)

Elementy s područkou pravé

adjustment

item no. headrest adj. =

KV2 (surcharge)
it. no. for cross sleeper,

nettle cover = A05
(surcharge)

Elementy s područkou levé

NL60R

NL75R

NL90R

sofa with seat depth
adjustment

large sofa with seat depth
adjustment

large sofa with seat depth
adjustment

164/115/84/44
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)
item no. for armpart adj. =
SV1 (surcharge)
it. no. for cross sleeper,
nettle cover = A05
(surcharge)

194/115/84/44
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)
item no. for armpart adj. =
SV1 (surcharge)
it. no. for cross sleeper,
nettle cover = A05
(surcharge)

224/115/84/44
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)
item no. for armpart adj. =

SV1 (surcharge)
it. no. for cross sleeper,
nettle cover = A05
(surcharge)

Ukončovací elementy pravé

NL60L
sofa with seat depth
adjustment

NL75L
large sofa with seat depth
adjustment

NL90L
large sofa with seat depth
adjustment

164/115/84/44
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)
item no. for armpart adj. =
SV1 (surcharge)

194/115/84/44
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)
item no. for armpart adj. =
SV1 (surcharge)

224/115/84/44
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)

it. no. for cross sleeper,
nettle cover = A05
(surcharge)

it. no. for cross sleeper,
nettle cover = A05
(surcharge)

it. no. for cross sleeper,
nettle cover = A05
(surcharge)

item no. for armpart adj. =

SV1 (surcharge)

Ukončovací elementy levé

K75R
one arm chaise

KN75R
one arm chaise w/armpart
twice

EG75R
corner sofa with ottoman

K75L
one arm chaise

KN75L
one arm chaise w/armpart
twice

EG75L

120/178/84/44
item no. headrest adj. =
KV1 (surcharge)
item no. for armpart adj. =
SV1 (surcharge)

120/203/84/44
item no. headrest adj. =
KV1 (surcharge)
item no. for armpart adj. =
SV2 (surcharge)

102/242/84/44
item no. headrest adj. =
KV3 (surcharge)

120/178/84/44
item no. headrest adj. =
KV1 (surcharge)
item no. for armpart adj. =
SV1 (surcharge)

120/203/84/44
item no. headrest adj. =
KV1 (surcharge)
item no. for armpart adj. =
SV2 (surcharge)

102/242/84/44

corner sofa with ottoman

item no. headrest adj. =

KV3 (surcharge)

All specified dimensions are approximate in width/depth/height/seat height. We would like to point out that deviations of +/- 2 cm may occur depending on the filling material used and its upholstering.
Please contact us if you would like more detailed information. We reserve the right to make technical changes.
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Rohové elemnty

Příslušenství

E

U

U62

A06

Z

corner element

armpart pillow

large pillow

cross sleeper
in original cover

base

124/124/84/44
item no. headrest adj. =
KV2 (surcharge)

47/51/0

60/50/0

/70/41/41

Taburety

GK75.

GK120

GK150

GRF

GLF

ottoman hinged

large ottoman hinged

extra large ottoman hinged

ottoman with armpart
function at the right

ottoman with armpart
function at the left

75/60/44/0
metal castor with plate =
GK75.R (surcharge)

120/60/44/0
metal castor with plate =
GK120R (surcharge)

150/60/44/0
metal castor with plate =
GK150R (surcharge)

88/102/44/0
metal castor with plate =
GRFR (surcharge)

88/102/44/0
metal castor with plate =

GLFR (surcharge)

All specified dimensions are approximate in width/depth/height/seat height. We would like to point out that deviations of +/- 2 cm may occur depending on the filling material used and its upholstering.
Please contact us if you would like more detailed information. We reserve the right to make technical changes.
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Nastavitelná
hloubka sedu
Každý element má
posuvnou
opěrku zad o
několik cm
dozadu a tím
lze nastavit

hloubku sedu (kromě otomanu,
rohového elementu a prodloužené
pohovky).

Příčná postel
Sedák u pohovek
může být důmyslně
vytažen dopředu
a tím získáme
příčnou postel.
Takto můžeme pěkný
čalouněný nábytek
přeměnit na pohodlnou nadstandartní
plochu k ležení.

Nastavitelné područky
Područky jsou
nastavitelné
s aretací
za příplatek.

Nastavitelné
opěrky hlavy
Každý element
Může být
vybaven
opěrkou
hlavy
s aretací za příplatek.

Taburet s
funkcí
Taburety
GRF a GLF
jsou vybaveny
područkou
S aretací,
Která může
sloužit jako zádová opěrka.

Item no. = SV1, SV2.
č. = KV1, KV2, KV3.

č. = A05 (techn. látka),
č. = A06 (originální potah).

Kontrola objednávky

Informace k objednávce
Záda:
Všechny elementy jsou očalouněny
originálním potahem.
Příčná postel:

Nákres:

Příplatek příčná postel v technické látce = A05

Soklová noha Z:
Pokud jsou elementy a pohovky bez nebo s
područkou připojeny přímo k elementům s nebo bez
područky, doporučujeme nohu Z. Soklová noha Z
musí být objednána zvlášť.Viz ceník.
Napojující strany:
Za příplatek mohou být napojující strany
očalouněny originálním potahem.
Vzhled švů:

Příplatek příčná postel v originálním potahu =A06

U sedáků s příčnou postelí jsou spirálové pružiny .
Z důvodů konstrukce a použitých materiálů není
funkce příčného rozkladu vhodná pro stálé,
každodenní používání.
Z konstrukčních důvodů vzniká větší mezera
mezi příčnou postelí s rohovým elementem ve
spojení s napojujícím prvkem.
Polohovatelné područky:
Garantujeme maximální nosnost 25 kg pro
područky..Nejsou určeny jako místo k sezení.
Prodloužená pohovka s dvěma područkami:
U prodloužené pohovky se dvěma područkami může být
přední područka umístěna do většího maximálního úhlu
než druhá, protože se jedná o přídavnou zádovou opěrku.

Taburet se sklopnou područkou vpravot/vlevo:
U taburetu se sklopnou područkou je nutno uvést, zda
se jedná o pravé/levé provedení. Je to nutné kvůli
položení směru látky u rohové kombinace. Můžete se
tím vyhnout tomu, aby látka nebyla měňavá.
Taburet s úložným prostorem:
Některé taburety jsou vybaveny funkcí s úložným
prostorem.Taburety s funkcí nemohou mít v
sedáku pružinové jádro.

Prosím, pošlete nám nákres, k dispozici je mnoho různých
variant. Napojovací díly jsou v katalogu označeny červeně
u koncových elementů.

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.
Kombinace potahů:
Tento model může být dodán v kombinaci různých
potahů:
1. specifikace potahu = korpus;
2. specifikace potahu = sedák/záda/područky
Cena u stejné kvality látky nebo kůže: podle ceníku
+ 2%.
Všechny ostatní kombinace:
Cena = Ceníková cena potahu 1 + ceníková cena
potahu 2; celkově vypočítaná suma - 50%.

• Sestava a potah (informace k objednávce)

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.
Všechny rozměry jsou přibližné v cm. Vyhrazujeme si
právo na změny. Rozměry jsou uváděny následovně:
šířka/hloubka/výška/výška sedu a odpovídají výšce nohy cca . 10 cm.
Míry hloubky jsou včetně přesahu opěrek hlavy, když jsou sklopeny
dozadu.
Hloubka sedu se zádovou opěrkou vpředu: ca. 54 cm
Hloubka sedu se zádovou opěrkou vzadu: ca. 70 cm
Výška sedu: ca. 44/46 cm
Rozměry příčné postele:
Rozklad 60 cm - šíře postele ca. 117 cm
Rozklad 75 cm - šíře postele ca. 147 cm
Rozklad 90 cm - šíře postele 177 cm
Hloubka ca. 70 cm (podle hloubky sedadla)
Pomačkaný vzhled:
Látky a kůže se vlivem tělesné hmotnosti natahují, což může vést k

vytvoření záhybů. Tato vizuální změna nemá vliv na použití,
funkci a životnost a nejedná se o vadu.
Informace o struktuře čalounění:
Záda jsou plněna vysoce kvalitní směsí polyesterových vláken a pěnových

tyčinek v komorových polštářích. To mů že vést k obkreslení jednotlivých
komor, což je pro tento model charakteristické.
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• Design noh/výška
• Barva dřevěných noh
• Kolečka k taburetu (příplatek)
• Nastavitelná opěrka hlavy (příplatek)
• Nastavitelné područky (příplatek)
• Funkce příčné postele (příplatek)
• Nákres
• Soklová noha Z
• Kontrastní šití
• Odkládací deska k taburetu (informace
k objednávce)
• Polštáře
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Popis

Čalouněný nábytek vyrobený s vášní.

1. Rám – bukové dřevo
2. Výplň sedáku – elastické vlnovcové pružiny
3. Čalounění sedáku – pružinové jádro s diolenovým
krytím s ergo-PUR-pěnou
4. Pod opěrkami zad – pružné popruhy
5. Výplň zádové opěrky – vysoce kvalitní směs

Váš model je produktem německého designu a inženýrství. Rodinná firma W.SCHILLIG má 70 let
zkušeností s technickými dovednostmi, nápady na určování trendů, atraktivní design a knowhow z Německa. Výsledkem je čalouněná kožešina, která zaručuje prvotřídní pohodlí a pozornost
k detailům. Při výběru materiálů, které používáme, dbáme na udržitelnost a ochranu zdrojů.

polyesterových vláken a pěnových tyčinek plněných do
The RAL quality mark for furniture stands for the
H19900003

komor

certain knowledge that this is a non-hazardous
Controlled Quality
Guaranteed Safety

Healthy Living

Design zde vyobrazeného příčného řezu neodpovídá modelu

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.

na této straně katalogu.

Nohy
Nohy a výška sedu:
Vzhledem k rozdílné výšce noh je tento model dostupný v různé výšce sedu celkové

výšce. Design nohy je nutno uvést v objednávce.
Barvy noh:
Dřevěné nohy jsou k dispozici v různých barevných odstínech.

Rádi vám pomůžeme.
Odchylky:
Struktura dřeva je u každé dodávky jiná a není důvodem k reklamaci
reklamaci nebo k výměně. Snažíme se o co největší shodu.
Kolečka k taburetu:
Každý taburet může být vybaven kolečky za příplatek. Číslo položky

je označeno “R” .Dvě kolečka mohou být zafixována.
ca. 10 cm/
výška sedu
ca. 44 cm

Dřevěné nohy.
Lakované
mořené

Kovové nohy.

výška sedu
ca. 46 cm

Dřevěné nohy
Lakované
mořené

Kovové nohy
lesklé

Různé barvy

F 96
ca. 12 cm/

Kovové nohy
lesklé

F C3
Kovové nohy.

F C4

Kovová kolečka

kartáčované

pro taburet, příplatek

F 2M

F 1T

F 87

F 6R

Kovové nohy
lesklé

Kovové nohy
lesklé

Kovové nohy
matné

Kovová kolečka

kartáčované

pro taburet, příplatek

F 5F

F 7R

Různé barvy

F 97

Vemte, prosím, na vědomí, že kolečka jsou k dispozici ve dvou různých výškách.

Kovové nohy
matné

F 2R

F 7K

Dostupné barvy kovu

Chrom vysoký
Lesk
M20

www.schillig.com
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stříbrná
M21

bronzová
M56

černá
M99

The highest European accolade

for systematic, in-house,
environmental management.
Improvement of environmental

protection services.
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taoo – příklady sestav
Rohová kombinace

Rohová kombinace

NL 75L laf - KN 75R raf

NL 75L laf - KN 75R raf

314x203

314x203

potah: S17/26 petrol

potah: W60/22 silver grey
Rohová kombinace

Rohová kombinace

NL 75L laf - KN 75R raf

NL 75L laf - KN 75R raf

314x203

314x203

potah: W61/28 b lue

potah: Z59/42 white
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taoo – sestav
rohová kombinace

rohová kombinace

NL 75L laf - EG 75R raf

NL 75L laf - E - NL 75R raf

296x242

318x318

Cover:potah: ruby red

potah: Z62/46 ivory
rohová kombinace

rohová kombinace

NL 75L laf - EG 75R raf

NL 75L laf - KN 75R raf

296x242

314x203

Cover: Z73/49 taupe

potah: S41/50 copper

7

