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DAILY DREAMS

[daily dreams]
Nejen pro snílky.
Toto důmyslné lehátko jednoduše splňuje všechna
přání. Zde si můžete vybrat z různých podnoží, široké
škály funkcí a šířek lehátka. Lehátko snů je extrémně
flexibilní a přináší revoluci v pohodlí při sezení /
ležení.

myšlenky učí „létat“ !

Schaukeln

Wippen
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potah: Z73/99 nachtschwarz
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Lehátka

K65
pohovka s flexibilní
opěrkou hlavy

Rámy

K75
pohovka s flexibilní
opěrkou hlavy

K85

K95

pohovka s flexibilní
opěrkou hlavy

B1

pohovka s flexibilní
opěrkou hlavy

houpací rám

B2
odpružený rám

Doplňky

- +
F2
manuální funkce

DAILY DREAMS

F3
dvojitý motor

F3+
dvojitý motor s
akumulátorem
není dostupné s
FAPP, SH, USB

FAPP
app kontrola motoru-není
dostupné s F2 and F3+

SDR
otočná boční zásuvka,
venkovní pravá
11/46/11/0

SDL
otočná boční zásuvka,
venkovní levá
11/46/11/0

USB
USB není dostupné
s F2 a F3+

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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B3
kovové lyžiny

B4
kovové lyžiny eliptické
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Flexibilní
opěrka

Flexibilní lehátko

Nosnost:
Toto lehátko může používat pouze jedna osoba.
Maximální garantovaná nosnost je 120 kg.
Motorové polohování s akumulátorem:
Prosím, dejte pozor na používání polohování dvojitým
motorem s akumulátorem. Akumulátor se musí nechat
kompletně dobít každé 4 - 6 týdnů a to i tehdy,pokud
funkce není používána pravidelně.
Smartphone app polohování:
Motorizovaný sklon různých částí se dá externě ovládat
přes aplikaci smartphonu (č. = F APP). Odpovídající
aplikaci najdete v obchodech pod názvem „limoss
Remote”. Polohování aplikací FAPP není z technických
důvodů dostupné u motorového polohování s dvojitým
motorem s akumulátorem F3+.
Vyhřívání sedáku, USB port a čtecí lampa: USB port
stejně jako vyhřívání sedáku jsou dostupné pouze
s funkcí dvojitý motor F3, Výstup USB portu je 5 V/2.1
A. To je dostačující pro nabíjení všech terminálů včetně
tabletu. Čtecí lampa je dostupná pouze s funkcí dvojitý
motor F3 a dvojitý motor s akumulátorem F3+,
Vzhled švů:
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.
Všechny rozměry jsou přibližné v cm. Vyhrazujeme
si právo na změny. Rozměry jsou uváděny
následovně: šířka/hloubka/výška/výška sedu.

Různé rámy

Rozměry jsou uváděny v maximu prostoru
potřebného pro nábytek. Rozměry u lehátek se
mohou měnit kvůli polštáři, který je připevněný
zipem.
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.
Područky se zásuvkou:
Područka se zásuvkou SDR může být zapojena jako
otočná područka na pravé straně lehátka. Područka se
zásuvkou SDL může být připojena na levé straně.
Upozornění:
Houpací rám B1 nemůže být z technických důvodů
objednán současně s funkcí F2, F3 and F3+.
Při objednání lehátka s manuální funkcí nebo zcela bez
funkce je rám úzký s půlkruhovým profilem. Při
objednání funkcí dvojitý motor nebo dvojitý motor
s akumulátorem je rám z technických důvodů široký
( instalace čítače motoru).
Speciální volné čalounění:
Čalounění tohto modelu bylo záměrně vyrobeno volné
k dosažení určitého vizuálního efektu. Zvláště volné
čalounění se vyznačuje extrémně měkkým povrchem
Při dodání vykazuje charakteristické zvlnění, které bylo
takto navrženo, je žádoucí a používáním se může
zvětšit.Nejedná se o vadu kvality, ale o speciální
vlastnost tohoto modelu.

Různý vzhled

Výběr ze 4 různých rámů – houpací rám
(item no. = B1), odpružený rám
(item no. = B2), kovová lyžina (item no. =
B3) a eliptická kovová lyžina (item no. =
B4).
Motorové polohování lehátka F3
je dostupné také se smartphone
app polohováním FAPP za příplatek.
dotvoříte vaše osobní lehátko. Viz
Informace k objednávce.

Každé lehátko
je standartně vybaveno
flexibilní opěrkou
hlavy.

Informace k objednávce

Doplňky

Leh a záda mohou být vybaveny
polohovací funkcí za příplatek. č. =
F2. Funkce je dostupná také jako nehybná
s dvojitým motorem (č. = F3) a
dvojitým motorem s akumulátorem
(č= F3+) za příplatek.
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Rám lehátka je širší u motorového
polohování než u manuální funkce.
Viz informace k objednávce.

Kontrola objednávky
Popis čalounění:
U tohto modelu jsou na zádech a sedu použity komorové
polštáře plněné vysoce kvalitní směsí polyesterových vláken a pěny .
To může vést k obkreslení jednotlivých komor,což je pro tento
model charakteristické.

• Potah
• Typ rámu
• Manuální polohování (příplatek)
• Motorové polohování
(příplatek)
• Motorové polohování s
akumulátorem (příplatek)
• Kontrastní šití
• App-polohování F3
• Zásuvky
• USB přippojení

in-ELIS CZ, s.r.o.
www.inelis.cz

DAILY DREAMS

Popis

Čalouněný nábytek s vášní.

1. Rám : kovová konstrukce

Váš model je dílem německého designu a inženýrství. Více než 70 let zkušeností v rodinné firmě

2. Pod sedákem: čalounické popruhy nebo permanentně elastické

W.SCHILLIG znamená řemeslo, nápady udávající trendy, atraktivní design a know-how z Německa.

vlnovcové pružiny a ergo-PUR pěna (pouze odpružené lehátko)

Výsledkem je čalouněný nábytek se zaručeným prvotřídním komfortem a smyslem pro detail. Při výběru

3. Čalouněný sedák s poduškou

použitých materiálů dbáme na udržitelnost a zachování zdrojů.

4. Pod zády: čalounické popruhy nebo permanentně elastické
vlnovcové pružiny a ergo-PUR pěna (pouze odpružené lehátko)
5. Záda: čalounění s poduškou
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.

Design zde vyobrazeného průřezu neodpovídá modelu
na této straně katalogu.

Rámy

houpací rám

houpací rám mat

odpružený rám

odpružený rám

kovová lyžina

kovová lyžina mat

chrom vysoký lesk
- B1

- B1

chrom vysoký lesk
- B2

chrom mat - B2

chrom vysoký lesk
- B3

- B3

F 8V

F 8W

F 01

F 02

F 2W

F 2V

kovová lyžina
eliptický vysoce
lesklý chrom
- B4
F H7

Kovová lyžina
eliptický matt - B4
F H8
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Nejvyšší evropské ocenění
za
systematické
environmentální řízení ve
společnosti.
Zlepšení
environmentální výkonnosti.
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daily dreams – ukázky lehátka

potah: Z73/11 ruby red, vysoký lesk crom odpružená podnož B2
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