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Pružinové jadro Svýsuv sedu Op. hlavy          podrúčky Výška sedu kolečka 

 

MORGAN [20978] 

Komfort střední dizajn. 

Nízké opěrky hlavy se dají sklopit směrem nahoru, tak se 

Váš komfort zvýši na sezení na požádání. S 

 
 
 
 

 
Potah: Z59/54 dark brown 
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funkcí výsuvu sedu můžete volitelně rozšířit pohovku 

dopředu a mít praktickou postel pro hosty. S krásnými, 

volitelnými nastavitelnými područkami, tento elegantní 

model je ve světle reflektoru. 

Design: Wilhelm Bolinth 

http://www.schillig.com/
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Pohovky Elementy s pravou područkou Elementy s levou područkou 

 

N70 

sofa 
 

 
214/105/71/44 

item no. headrest adj. 

= KV2 (upcharge) 

item no. for armpart adj. 

= SV2 (upcharge) 

item no. seat ext. 

motor. = A02 (upcharge) 

N80 N70R N80R N70L N80L 

large sofa sofa with armpart large sofa with armpart sofa with armpart large sofa with armpart 
 

 
234/105/71/44 177/105/71/44 197/105/71/44 177/105/71/44 197/105/71/44 

item no. headrest adj. = item no. headrest adj. = item no. headrest adj. = item no. headrest adj. = item no. headrest adj. = 
KV2 (upcharge) KV2 (upcharge) KV2 (upcharge) KV2 (upcharge) KV2 (upcharge) 

item no. for armpart adj. = item no. for armpart adj. =    item no. for armpart adj. = item no. for armpart adj. = item no. for armpart adj. = 
SV2 (upcharge) SV1 (upcharge) SV1 (upcharge) SV1 (upcharge) SV1 (upcharge) 

item no. seat ext. motor. = item no. seat ext. motor. =    item no. seat ext. motor. = item no. seat ext. motor. = item no. seat ext. motor. = 
A02 (upcharge) A02 (upcharge) A02 (upcharge) A02 (upcharge) A02 (upcharge) 

Ukončovací elementy pravé Ukončovací elementy levé Taburety 
 

 

K70R 

one arm chaise 

EG70R 

corner sofa with ottoman 

K70L 

one arm chaise 

EG70L 

corner sofa with ottoman 

G70 

ottoman 

G140 

large ottoman 

 
107/170/71/44 

 
104/224/71/44 

 
107/170/71/44 

 
104/224/71/44 

 
70/60/44/44 

 
140/60/44/44 

item no. headrest adj. = item no. headrest adj. = item no. headrest adj. = item no. headrest adj. = item no. for castors = RO item no. for castors = RO 

KV1 (upcharge) KV3 (upcharge) KV1 (upcharge) KV3 (upcharge) (upcharge) (upcharge) 

item no. for armpart adj. = 

SV1 (upcharge) 

 item no. for armpart adj. = 

SV1 (upcharge) 
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Nohy a výška sedu. 

Tento model je k dispozici v různých 

výškách sedu, podle výšky noh. 

Provedení noh musí být udáno. 

Kolečka pro taburety. 

Taburety mohou být vybavené 

s kolečkami za příplatek. D ě z koleček 

mohou být na pevno. Tak se vytvoří 

velký pohodlný gauč. 

Nastavitelné područky. 

Područky jsou nastavitelné a vybavené 

s aretací za příplatek 

Č. pol = SV1, SV2. 
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Polohovatelné područky: 

Maximální zátěž do 25 kg je garantované pro 

polohovatelné područky. Područky nejsou určené 

na sezení. 

Zadní čast sed. soupr.: 

Všechny elementy jsou vzadu očalouněné v původním 
potahu. 

Nákres: 

K dispozici velmi  různých variant,  pošlete nákres. 

Označili jsme červenou barvou spojovací strany 

u ukončovacích elementů. 

Spojovací strany: 

Za příplatek spojovací strany mohou být očalouněné 

v původním potahu místo technické látky. 

Šev: 

Ozdobné, jednoduché -rovné, nebo dvojité švy se 

mohou lišit v provedení kůže nebo látka. Výrobce si 

vyhrazuje právo na změnu provedení šití. V látce 

mohou být vynechané nebo nahrazené jednoduchými. 

Doporučujeme: 

Doporučujeme stoly z modelové řady 40024 jako 

doplněk, a křeslo no. 10265 [oliver] jako příležitostný 

nábytek. Jako odkladací desku k taburetu doporučujeme 

plexisklo potah L010 nebo rohož z modelové řady 

10006. 

Všechy rozměry jsou približně v cm. Výrobce si 

vyhradzuje právo pro změnu. Rozměry jsou: 

šírka/hĺoubka/výška/výška sedu. 

Rozměry jsou udané pri výšce noh cca. 13 cm. 

 
 

hĺoubka sedu: ca. 57 cm 

Hĺoubka sedu při funkci výsuv sedu, plochý povrch: 
cca. 75 cm 

Celková hĺoubka při prodloužení sedu: 

cca. 123 cm 

Celková výška sedu,  když op. hlavy je nahoře: cca. 93 cm 

Výška sedu: cca. 44/46 cm 

Modelové vlastnosti - zvrásnění: 

Vlivem tělesné hmotnosti může na látce a kůži dojít ke zvlnění potahu. 

Tato vizuální změna neovlivní užívaní, funkci a životnost 

pohovky. Není závadou, a není důvodem reklamace. 

Barevné odchylky: 

Struktura přírodního materiálu dřeva se může líšit od jedné dodávky 

k druhé. Barevná odchylka není důvodem reklamace nebo výměny. 

Vždy je snaha o najvětší zhodu. 

Kontrola objednávky 

• Sestava a potah 

• Manuální polohovatelné opěrky hlavy 
(příplatek) 

• Polohovatelné područky (příplatek) 

• Kolečka pro taburety (příplatek) 

• Taburety 

• Výsuv sedu motorové (příplatek) 

• Nákres 

Prodĺoužení plochy na ležení. 

Jednotlivé elementy mohou být 

vybavené za příplatek funkci výsuvu 

sedáku. celková délka se prodlouží. 

Tlačítko se senzorom pro dotyk se 

nachádzí ve střední zadní časti sedáku. 

Č. pol. = A02. 

 
 

Popis: 

Nastavitelné 

opěr. hlavy. 

Některé ele 

menty jsou vyba 

vené s nastavi 

telnými opěr 

kami hlavy s 

aretací za příplatek 

č. pol. = KV1, KV2, KV3. 
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Nohy 

 
 
 
 

Nohy a výška sedu: 

Tento model je k dispozici v různych výškách sedu 

podle výšky noh. Provedení noh musí být udaná. 

Barva nohy: 

Nohy včetně dřevěných jsou k dispozici v různých odstínech. 

Rádi Vám poradíme. 

Kolečka pro taburety:: 

Taburety mohou být provedené s kolečkami za příplatek. 

 

 

www.dgm-klimapakt.de 

cca. 13 cm/ dřevěné/kovové Kovové lesklé Ocelové hranaté kovové lesklé Kovové/kolečka č. položky je RO. Dvě kolečka mohou být na pevno. 
Výška sedu      lesklé, v rôz. chromové lesklé chromové chromové taburety, příplatek Kolečka jsou k dispozici v různych výškách. 
cca. 44 cm odstínech. 

F 91 F 25 F A1 F A9 F 6R 

cca. 15 cm/ dřevené/kovové Kovové lesklé Ocelové hranaté, kovové lesklé kovové/kolečka 
Výška sedu      lesklé, v růz. chromové Lesklé chromové Chromové taburety, příplatek 
cca. 46 cm odstínechch 

F 1S F 32 F A2 F B1 F 7R 
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Popis 
1. Konstrukce – Bukové dřevo 

2. Sedák -  s trvale elastickými vlnovými pružinami 

Upholstered 

passi-on. 

furniture made   with 

3. Struktura sedáku – ergo PUR-p  na s pružinovým jadrem ě 
s diolenovým pokrytím. 

4. Zádové odpružení  s dřevěnou deskou. 

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 

Controlled Quality 

Guaranteed Safety 

Healthy Living 

MORGAN  20978 

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 Gütegemein-schaft Möbel makes 

sure of this with numerous tests. Inspections 

also safeguard the testing system. 

5. Výplň zad  ergoPUR-pěna s  diolenovým krytím 
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. 

KLIMAPAKT 
für die Möbelindustrie 

Climate Pact for the furniture industry 

Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

. 

Prüfnummer / control number 

The highest European    Climate pact with the 
accolade for systematic, DGM from sense of res-in- 

house, environmental ponsibility compared 

management. 
Improvement of 

environmental 

protection services. 

The design of the cross section shown here does not correspond to 

the model on this page of the catalogue. 

with the einvironment 
and climate goals of 

the Federal 
Government as well as 
the UN. Base is the CO2 

balance of an 

enterprise. 
Na ch den  Ric htl in i  en f ür de n K l im a s chu tz  
 

der Deutschen Gütegemeinschaft 

Möbel • According to the guidelines for 

climate protection of the DGM • 
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. Příklady pro obývací pokoje 
 

rohová sestava 
 

N 70L laf - EG 70R raf 

 
 
 
 

 
281x224 
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rohová sestava 

N 70L laf - EG 70R raf 

281x224 

Cover: Z59/42 white Poťah: Z59/54 dark brown 


