
. 
 

– vzpřímeně nebo úplně uvolněně. Područky jsou 

nastavitelné, pokud jsou nahoře mohou sloužit jako 

pohodlné 

opěrky hlavy. Úzky dřevěný základ zvětšuje přímočarou 

eleganci dizajnu. 

Nohy jsou dostupné v různých kovových barvách 

 
Design: Wilhelm Bolinth 
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Funkce jsou zahrnuté. 

Nastavení hloubky sedu umožňuje individuální sezení 
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Elementy s pravou područkou Elementy s levou područkou 
 

      
NL65R NL75R 

sofa with armpart with seat     large sofa with armpart 

depth- and armpart with seat depth- and 

adjustment armpart adjustment 

167/100/88/46 187/100/88/46 

Ukončovací elem. pravé 
 

KL75R 

one arm chaise with 

seat depth- and 

armpart adjustment 

114/179/88/46 

Polštáře 

NL85R 

large sofa with armpart 

with seat depth- and 

armpart adjustment 

207/100/88/46 

NL65L NL75L 

sofa with armpart with seat     large sofa with armpart 

depth- and armpart with seat depth- and 

adjustment armpart adjustment 

167/100/88/46 187/100/88/46 

Ukončovací elem. levé 
 

KL75L 

one arm chaise with seat 

depth- and armpart 

adjustment 

114/179/88/46 

NL85L 

large sofa with armpart 

with seat depth- and 

armpart adjustment 

207/100/88/46 

 
 

 
Taburety 

 
 

G75 G150 

ottoman extra large ottoman 

 

 
76/62/46/46 151/62/46/46 

 

 
   

 

UN65. UN75. UN85. 

lumbar pillow for 65 lumbar pillow for 75 lumbar pillow for 85 cm 

cm seat cm seat seat 

62/8/20/0 72/8/20/0 82/8/20/0 
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Popis 
Nastavitelné područky: 

Maximální zatížení 25 kg je garantované pro 

nastavitelné područky. Područky nejsou určené na 

sezení. 

Zadní strana sed. soupravy: 

Všechny elementy jsou celočalouněné ze zadní strany. 

Spojovací strany: 

Spojovací strany, mohou být očalouněné v původním 

potahu, místo technické látky. 

Śev: 

Ozdobné, jednoduché -rovné, dvojité švy se mohou 

líšit v provedení látka a kůže. Výrobce si vyhrazuje 

právo na změnu provedení šití. Při látce mohou být 

vynechané nebo nahrazené s jednoduchými. 

Ozdobné šití: 

Tento model je vyrobený v kůži a v látce S37 s 

kombinací s kontrastním šitím, všeobecně i s hrubší 

stočenou nití. Je to silnější, krásně tkaná niť. Jak 

výslovně nechci tuto niť, použije se standardní niť. 

Kontrastní šití: 

V některých provedení kůže tento model může být 

dodaný s barevným šitím bez příplatku. Prosíme uvést 

v objednávce č. kontrastní nitě, v opačném případě 

bude dodaná sedačka tón v tóně. 

Doporučení: 

Doporučujeme stoly z modelové řady 40024 jako 

doplněk. Jako odkládací desku k taburetu 

doporučujeme plexisklo provedení L 011 nebo rohož 

z modelové řady 10006. 

 
 

 
Všechy rozměry jsou přibližně v cm. 

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. 

Rozměry jsou: šířka/hĺoubka/výška/výška sedu. 

Hĺoubka sedu: cca. 61 cm, jak je s funkcí, hĺoubka  sedu je vzadu 

je: cca. 81 cm 

Maximální hĺoubka  sedu, když je s funkcí při vysunutí, hĺoubka sedu je vzadu: cca. 112 

cm 

Hĺoubka sedu při prodl. pohovce: cca. 140 cm 

Hĺoubka sedu, když je funkce hĺoubka sedu vzadu: cca. 160 

cm 

Doporučená vzdálenost od stěny: cca. 20 cm 

Śířka područek: cca. 36 cm 

Výška područek s funkcí cca. 68 cm 

Modelové vlastnosti - zvrásnění 

Vlivem tělesné hmotnosti může na látce a kůži dojít k 

k zvlnění potahu. 
Tato vizuální změna neovlivní užívaní, funkci a životnost 

pohovky, není závadou a není důvodom reklamace. 

Barevné odchylky: 
Struktura přírodního materiálu z dřeva se může líši od jedné 

dodávky k druhé. Barevná odchylka není důvodem reklamace 

nebo výměny. 

Vždy je snaha o co největší zhodu. 
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Nast. hĺoubka sedu 

při každém elemente s označením “L” 

Nastavení zadních opěrek o několik 

centimetrů dozadu pro zvětšení hloubky 

sedu. Změní se i celková hloubka. 

Nastavitelné područky 

područky jsou nastavitelné 

a vybavené s aretací jako standardně. 

Rám 

Rám s přírodního dubu je úžasně 

integrovaný do tvaru modelu 

Kovové barvy noh 
Něktoré nohy jsou dostupné 

v různych kovových barvách, lesklý 
chrom, matný chrom, bronz, antracit 

nebo černé. Prosíme upřesnit při 

objednávce. 

Ozdobné šití 
Tento model je vyrobený s hrubší, 
pěkne stočenou nití v provedení kůže a v 
látce S37 Jak nechcete hrubší nit 

Bude šití se standardní nití 

. . 

Kontrola objednávky 

• Sestava a potah 

• Kovové barvy pro nohy 

• taburet/deska pro taburety 

(popis) 

• Kontrastní niť/šití 

• Ledvinový polštář 



. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nohy 

 

Kovové lesklé v 
rôznych. 

Kov. farbách. 

F C4 

 
 
 
 

 
Kovové barvy: 

Všechny nohy jsou k dispozici v různých kovových barvách. Prosíme 

uvézt při objednávce. 

Práškování: 

Při barvách M56 bronz, M95 antracit a M99 černá jsou v provedení 

práškové- lakované. 

Nohy ochrana podlahy: 

U velmi štíhlých noh s malou plochou na zemi je 

zvýšený tlak na zemi. 

Doporučujeme flísový kluzák nebo jinou vhodnou podložku 

aby podlaha byla chráněná před poškrábaním. 

I když jen občas přesunete sedačku, 

může být užitečné mít podlahu pokrytou  kobercem. 

 

 
www.dgm-klimapakt.de 

Kovové barvy 
 

Chrom lesklý     chrom matný bronz antracit černá 

M20 M21 M56 M95 M99 
 

 www.schillig.com  
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Konstrukce 
1. Konstrukce – bukové dřevo; zadní část: kovová konstrukce 

2. Sedák  s trvale elastickými vlnovými pružinami 

3. Struktura sedáku – ergoPur pěna s pružinovým jadrem 

a diolenovým krytím. 
4. Zádové odpružení  ergo-PUR-pěny a pružné popruhy 

5. Výplň zad s  ergoPUR-pěny s diolénovým krytím. 

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. 

Controlled Quality 

Guaranteed Safety 

Healthy Living 

RUBEN 16585 

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. 

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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