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18050 AROUND THE BLOCK

[around]
Rovný a designově zajímavý model je podpořený
elegantním zastrčením čalounění za vnější hrany.

Pohovka je mimořádně pohodlná a velký výběr
elementů umožňuje různe kombinace

do každé místnosti.

Potah Z69/51 tobacco

spring core

grid
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křesla

18050 AROUND THE BLOCK

pohovky

M80

M100

M120

N80

N100

N120

Loveseat

Loveseat

Loveseat

large sofa

large sofa

extra large sofa consisting
of two individual elements

140/104/66/39

160/104/66/39

180/104/66/39

220/104/66/39

260/104/66/39

300/104/66/39

elementy s područkou vpravo

M80R
element with armpart

M100R
element with armpart

M120R
element with armpart

N80R
large sofa with armpart

N100R
large sofa with armpart

110/104/66/39

130/104/66/39

150/104/66/39

190/104/66/39

230/104/66/39

N120R
extra large sofa with
armpart consisting of two
individual elements
270/104/66/39

elementy s područkou vlevo

M80L
element with armpart

M100L
element with armpart

M120L
element with armpart

N80L
large sofa with armpart

N100L
large sofa with armpart

110/104/66/39

130/104/66/39

150/104/66/39

190/104/66/39

230/104/66/39

N120L
extra large sofa with
armpart consisting of two
individual elements
270/104/66/39

koncové elementy pravé

koncové elementy levé

K120R

K120L

one arm chaise

one arm chaise

150/164/66/39

150/164/66/39

Všechny uvedené rozměry jsou přibližné a jsou uvedeny takto: š/h/v/výška sedu. Upozorňujeme, že v závislosti na použitém výplňovém materiálu a jeho čalounění se mohou vyskytnout odchylky +/- 2 cm.
V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte. Vyhrazujeme si právo na technické změny.
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taburet a polštáře

G120

UP60.

UF60.

UP60S

large ottoman

decorative pillow without
quilting

decorative pillow with
flattering tuck

decorative pillow with
quilting

120/60/39/0

60/60/0

68/68/0

60/60/0

Všechny uvedené rozměry jsou přibližné a jsou uvedeny takto: š/h/v/výška sedu. Upozorňujeme, že v závislosti na použitém výplňovém materiálu a jeho čalounění se mohou vyskytnout odchylky +/- 2 cm.
V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte. Vyhrazujeme si právo na technické změny.
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Zajímvé

Téměř

Diskrétně
zastrčené
čalounění za
vnější hrany
poskytuje
jedinečnývzhled
.

neviditelné
nožičky
z plastu na
ochranu podlahy
jsou téměř
neviditelné
namontované
pod sedačkou.

18050 AROUND THE BLOCK

Informace k objednávce
Zadní strana pohovky:
Všechny díly nábytku jsou vzadu očalouněné..
Spojovací strany:
Za příplatek můžou být spojovací strany
počalouněné originálním potahem na místo
technické látky. Vzhled prošívání:
Dekorativní, ploché a nebo dvojité švy můžou vypadat
jinak na látce a jinak na kůži. Z výrobních důvodů může
byt prošívání u látkové verze vynechané a nebo
nahrazené jednoduchým prošíváním.

Kontrola objednávky
• sestavaa potah
• taburet
• nákres

Dvojdílné pohovky:
Pohovka N120 a N120R/L sestávají z dvou častí (M120R and
M120L a jsou připojené k ostatním prvkům.

Všechny rozměry jsou v cm.
Vyhrazujeme si právo na změny.
Rozměry jsou udávané následovně:
šířka/hloubka/výška/výška sedu
Hloubka sedu: 66 cm
Hloubka prodloužené
pohovky.127cm
Specifické vlastnosti modelu:
Čalounění tohoto modelu bylo záměrně vyrobené volné k dosažení určitého
vizuálního efektu. Není to chyba kvality, ale charakteristická vlastnost modelu, která
zaručuje optimální komfort sedu.
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Struktura čalounění

18050 AROUND THE BLOCK

Čalouněný nábytek s vášní.
Váš model je dílem německého designu a inženýrství. Více než 70 let zkušeností v rodinné firmě
W.SCHILLIG znamená řemeslo, nápady udávající trendy, atraktivní design a know-how z Německa.
Výsledkem je čalouněný nábytek se zaručeným prvotřídním komfortem a smyslem pro detail. Při výběru
použitých materiálů dbáme na udržitelnost a zachování zdrojů.

1. Rám – bukové dřevo, záda: kovová konstrukce
2. Výplň sedáku: permanentně elastické vlnovcové pružiny
3. Čalounění sedáku: pružinové jádro s
diolénovým krytím, začleněné do ergo-PUR-pěny
4. Výplň zad: čalounické popruhy a ergo-PUR-pěna
5. Čalounění zad: vysoko kvalitní směs polyesterových
vláken a pěnových tyčinek plněných do komor

Design zde vyobrazeného příčného řezu neodpovídá
modelu na této stránce katalogu.

Nohy

Plastový kluzák

F 00

5

Značka kvality RAL pro nábytek znamená
jistotu, že se jedná o zdravý kus nábytku se
spolehlivě dobrou kvalitou a elegantním
designem. Deutsche Gütegemeinschaft Möbel
to zajišťuje četnými testy. Kontroly také zajišťují
testovací systém.

Nejvyšší evropské ocenění
za
systematické
environmentální řízení ve
společnosti.
Zlepšení
environmentální výkonnosti.
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around – ukázky sestav
Rohová varianta
M 120L laf - K 120R raf

300x164

potah: Z59/20 ecru

Potah Z69/50 cognac
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