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Područky s  Funkcí a zádové polštáře mají svůj Účinek, pokud jde o individuální pohodlí. 

Tento model je k dispozici také v 

kominaci různých potahových materiálů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestava: Korpus Z59/99 schwarz, sedák/područky/zádová opěrka S17/95 anthrazit 

 

[loop] 

Tady nuda nebude. 

 
 
 
 
 

 www.schillig.com  

Kombination 

 
 
 
 

Sitzauszug 

 
 

 
  Kopfstütze  

 
 
 
 

Federkern 

 
 

 
   Seitenteil  

 
 

 
   Steckteile  

 
 

 
    Sitzhöhe  

 
 
 
 

Klapphocker 

 
 

 
      Rollen  

 
 
 
 

Kontrastnaht 
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Alle Maßangaben sind ca.-Maße in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Füllmaterials und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. 

Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. 

Křeslo Pohovky 
 

     
ME 

Einzelsessel 

 
 

70/87/81/40 

N 

Sofa 

 
 

188/90/82/41 

NF 

Sofa mit Seitenteilverstel- 
lung 

 
188/90/82/41 

P 

Sofa groß 

 
 

219/90/82/41 

PF 

Sofa groß mit Seitenteilver- 
stellung 

 
219/90/82/41 

Elementy s pravou područkou Elementy s levou područkou 
 

 

N06 

Sofa mit Seitenteil 

NF06 

Sofa mit Seitenteil mit 
Seitenteilverstellung 

P06 

Sofa groß mit Seitenteil 

PF06 

Sofa groß mit Seitenteil mit 
Seitenteilverstellung 

N07 

Sofa mit Seitenteil 

NF07 

Sofa mit Seitenteil mit 
Seitenteilverstellung 

P07 

Sofa groß mit Seitenteil 

PF07 

Sofa groß mit Seitenteil mit 
Seitenteilverstellung 

152/90/82/41 152/90/82/41 183/90/82/41 183/90/82/41 152/90/82/41 152/90/82/41 183/90/82/41 183/90/82/41 

Art.-Nr. für Sitzauszug = Art.-Nr. für Sitzauszug = Art.-Nr. für Sitzauszug = Art.-Nr. für Sitzauszug = Art.-Nr. für Sitzauszug = Art.-Nr. für Sitzauszug = Art.-Nr. für Sitzauszug = Art.-Nr. für Sitzauszug = 
A01 (Mehrpreis) A01 (Mehrpreis) A01 (Mehrpreis) A01 (Mehrpreis) A01 (Mehrpreis) A01 (Mehrpreis) A01 (Mehrpreis) A01 (Mehrpreis) 

Ukončovací elementy pravé Ukončovací elementy levé 
 

    
KG06 

Longchair mit Klapphocker 

 
 

102/237/82/41 

KL06 

Longchair übertief 

 
 

102/182/82/41 

KG07 

Longchair mit Klapphocker 

 
 

102/237/82/41 

KL07 

Longchair übertief 

 
 

102/182/82/41 

Taburety a příslušenství Rohový element 

 
 

 

  
 

G 

Hocker 

G003 

Hocker übergroß 

GK003 

Hocker übergroß 
aufklappbar 

RK 

Steckrücken für KL06/07, 
KG06/07 

U62 

Kissen 

U92 

Steckkopfstütze 

Z 

Sockelfuß - Ausführung laut 
lieferbare Fußformen 

E 

Eckteil 

59/59/41/0 114/59/41/0 114/59/41/0 64/18/46/0 60/60/13/0 54/10/24/0 1/1/0 93/93/82/41 

Art.-Nr. für Rollen = GR 
(Mehrpreis) 

Art.-Nr. für Rollen = G003R 
(Mehrpreis) 

Art.-Nr. für Rollen = 
GK003R (Mehrpreis) 
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Zásuvná záda 

Zásuvná záda 

RK mohou být  

Individuálně 

vložena do 

elemntu       

KG 06/07 a    

KL 06/07 

. 

 

Prodloužení 

hloubky sedu. 

Některé 

elementy lze 

za příplatek 

doplnit o 

manuální 

výsuv sedu 

A01 viz. přehled elementů 

 

Taburet s úložným prostorem 

Taburety mají sklopný sedák s 

integrovaným uložným prostorem. 

Taburety nemají v sedáku pružinové jádro. 

Všechny taburety lze za příplatek vybavit 

také kolečky pro snadnou manipulaci. Viz. 

přehled elemntů. 

 

Flexibilní 

zásuvná 

opěrka 

hlavy. 

Opěrku hlavy  

U92 lze individu- 

álně zasunout 

mezi zadní část 

opěráku a zádový polštář. 

 

 
 
 

Informace o  výrobku 
Zádová část: 
Všechny elemnty mají zádovou část očalouněnu originálním 
potahem. 

Polohovací područky/polohovací ukončení 
      Při polohování područek (u všech elementů, které 
      jsou jimi vybaveny) je zaručeno maximální 
      zatížení do 25 kg. Područky nejsou určeny jako místo k sezení 

Nákres sestavy: 
     K dispozici je mnoho různých variant, pošlete 
     nákres sestavy. U ukončovacích a rohových 

elementů jsou spojované strany označeny červeně. 

Boční strany: 
     Za příplatek lze boční strany elementů objednat 

v originálním potahu namísto technické látky  . 

Vzor švu: 
Dekorativní, jednoduché-rovné nebo dvojité švy se mohou 
lišit v látce a kůži. Z výrobních důvodů lze od švů upustit u 
látkového provedení nebo je nahradit jednoduchými švy. 

Kombinace potahů: 
     Tento model je možno objednat v kombinaci 
   různých potahů a barev. Postupujte následovně:  
     1. potah pro korpus;  
     2. potah pro sedáky/záda/područky.  
   Kombinace ve stejné látce nebo kůži-jiný odstín:  
   Cena= klasický ceník + 2%.  
      Ostatní kombinace:  cena klasický ceník potah 1.  

      +klasický ceník potah 2. -50% 
     Kontrastní švy: 
     Tento model je k dispozici v několika barvách kůže 
     s barevnými kontrastními švy bez příplatku.

 
 

 
     Pokud nebude na objednávce uvedeno č. 

  kontrastního švu, bude dodáno tón v tónu.  

Doporučení: 
     Doporučujeme stoly z naší řady 40024. .  
     Jako odkládací desku k taburetu doporučujeme z naší řady  
     plexisklo L 010 nebo rohož z řady 10006 

Všechny uvedené rozměry jsou přibližné v cm. Vyhrazujeme 
si právo na změnu bez předchozího upozornění. Rozměry 
jsou uvedeny v šířce / hloubce / výšce / výšce sedáku a 
vztahují se k výšce nohou přibližně 13 cm. 

Hloubka seu: ca. 56 cm 

Hloubka sedu s fukcí výsuvu sedu: ca. 72 cm 

Celková hloubka při vysunutí sedadla: ca. 106 

cm 

Výška sedu: ca. 41 cm/43 cm 

Výška sedu  u křesla: 40cm/42cm  

Modelové vlastnosti –tvorba vln: 

     Vlivem tělesné hmotnosti může na látce a kůži 
     dojít ke zvlnění potahu. Tato vizuální změna 
     neovlivní užívání, funkci a životnost 
     elementů, není na závadu a není důvodem k reklamaci. 

Barevné rozdíly: 
Struktura přírodního materiálu dřeva se od dodávky k 
dodávce velmi liší. Dodávky založené na barevných vzorcích 
jsou proto obecně vyloučeny ze stížností a výměn. 
Usilujeme o co nejlepší shodu. 

 
 

 
Soklová noha Z: 

Pokud mají být prvky a pohovky s bočním prvkem nebo bez 
něj umístěny přímo vedle prvků nebo pohovek s bočním 
prvkem nebo bez něj, je nutný podstavec Z. Patku je třeba 
objednat zvlášť. Viz ceník.

Kontrola objednávky 

• Sestava a potah 

• Provedení/výška nohou 

• Barva nohou /dřevo- kov 

• Výsuv sedu (za příplatek) 

• Odkládací deska k taburetu 

• Kolečka k taburetu (za příplatek) 

• Zásuvná záda 

• nákres 

• kontrastní švy 

• polštáře 

• polohovací zásuvná opěrka hlavy 

• soklová noha Z 

 

Polohovatelné 

područky 

Prodloužená 

pohovka s 

polohovacím 

ukončením. 

U elemntů s  

označením „F“ 

jsou područky polohovatelné.U elemntu  

KG 06/07 je polohovatelná koncová část s 

aretací  
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Nohy 
 

ca. 13 cm/ 
výška sedu 
ca. 

Kovové matné 
kartáčované 

Kovové matné 
kartáčované 

Kovoá kolečka k 
taburetu, 
příplatek 

 ca. 3 cm/ 
výška sedu 
ca. 

Dřevěná noha. 
Různé barvy 

Kovová noha lesklá 

41 cm     40 cm   

 F 05 F 75 F 6R   F 34 F 44 

ca. 15 cm/ Kovové matné Kovové matné Kovová kolečka k 
taburetu, 

 
ca. 5 cm/ Dřevená noha. Kovová noha lesklá 

Výška sedu 
ca. 43 cm 

kartáčované kartáčované přípaltek  Výška sedu 
ca. 42 cm 

Různé barvy  

 F 39 F 1Q F 7R   F 42 F 7J 

 
Nohy a výška sedu: 

    Tento model je k dispozici se dvěmi výškami noh-různá výška sedu a zad. 
     Provedení musí být uvedeno v objednávce. 

Kolečka k taburetu: 

Všechny taburety mohou být za příplatek vybaveny kolečky. Číslo výrobku je poté také 
označeno písmenem „R“ (např. G ... R). Dvě kolečka jsou s brzdou. Pamatujte také, že 
kolečka jsou k dispozici ve dvou různých výškách.

 

Barvy nohou: 

Nohy se dřevem jsou k dispozici v různých odstínech mořidla. Rádi vám poradíme. 

Nohy ke křeslu: 
     Jedno křeslo ME je k dispozici pouze s nohami F 34 / F 42 a F 44 / F 7J.  
     Židle má jinou výšku sedadla než skupina.

 

 www.schillig.com 

Höchste europäische Auszeichnung für 
systematisches Umweltmanagement 
im Unternehmen. Verbesserung der 

         Umweltschutzleistungen. 

Das RAL-Gütezeichen für Möbel steht für die 
Sicherheit, dass es sich um ein gesundes 
Möbelstück mit zuverlässig guter Qualität sowie 
formschönem Design handelt. Die Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel sorgt mit zahlreichen 
Tests dafür. Kontrollen sichern das Prüfsystem 
zusätzlich ab. 

Polstermöbel aus Leidenschaft. 

Ihr Modell ist das Werk deutscher Designer- und Ingenieurskunst. Über 70 Jahre Erfahrung stehen beim Familien- 

unternehmen W.SCHILLIG für handwerkliches Können, richtungsweisende Ideen, ansprechendes Design und Know- 

how aus Deutschland. Das Ergebnis ist ein Polstermöbel mit garantiert erstklassigem Komfort und Liebe zum  

Detail. Bei der Auswahl der verwendeten Materialien achten wir auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. 

Zde zobrazené provedení průřezu neodpovídá modelu v tomto 
katalogovém listu. 

Konstrukce rámu čalouněného nábytku 
1. Rám – konstrukce z bukového dřeva 

2. Sedák s trvale pružnými vlnovými pružinami 

3. Konstrukce čalounění sedadla – pružinové jádro 

zabudované do pěny ergoPUR s diolenovým potahem 

4. Zadní odpružení s pružnými gumotextilními pásy 

5. Zadní čalounění  z ergoPUR peny s diolenovým potahem 

http://www.schillig.com/
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potah: Z59/42 weiß potah: S22/95 anthracite 

loop – příklady sestav 
 

rohová sestava 

NF 07 li - KG 06 re 

Rohová sestava 

KL 07 li - NF 06 re 
 

  
254x237 182x254 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Sestava pohovek 

NF - PF 

Rohová sestava 

PF 07 li - KG 06 re 

 
 
 
 
 

 
278x309 285x237 

 
 
 
 

 

potah: Z59/42 weiß potah: Z69/52 kurkuma 


