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[enjoy&MORE]
Pohovka, ze které nechcete vstát.
Tento model má jednoduše všechno!
Jednoduchým pohybem se

hloubka sedu

přizpůsobí vašim potřebám – z pohodlného
přímého sedu na příjemně uvolněný.
Design: Wilhelm Bolinth

potah: R66/94 grey
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Pohovky

pohovka s
nastavitelnou hloubkou
sedu

NL60

NL75
pohovka velká s
nastavitelnou hloubkou
sedu

202/110/87/45
item no. headrest adj.
= KV2 (upcharge)
item no. for armpart adj.
= SV2 (upcharge)

232/110/87/45
item no. headrest adj.
= KV2 (upcharge)
item no. for armpart adj.
= SV2 (upcharge)

NL90
pohovka velká s
nastavitelnou hloubkou
sedu
262/110/87/45
item no. headrest adj. =
KV2 (upcharge)
item no. for armpart adj. =

SV2 (upcharge)

Elementy s pravou područkou

M105R
element s područkou s
nastavitelnou hloubkou
sedu
146/110/87/45
item no. headrest adj.
= KV1 (upcharge)
item no. for armpart adj.
= SV1 (upcharge)

NL60R
HOHPHQWVSRGUXþNRXV
QDVWDYLWHOQRXKORXENRXVHGX
162/110/87/45
item no. headrest adj.
= KV2 (upcharge)
item no. for armpart adj. =
SV1 (upcharge)

Elementy s levou područkou

NL75R

NL90R

M105L

NL60L

NL75L

NL90L

SRMKRYNDYHONiV
SRGUXþNRXQDVWDYLWHOQRX
KORXENRXVHGX

large sofa with armpart
with seat depth adjustment

element with armpart with
seat depth adjustment

sofa with armpart with seat
depth adjustment

large sofa with armpart
with seat depth adjustment

large sofa with armpart
with seat depth adjustment

222/110/87/45
item no. headrest adj. =
KV2 (upcharge)

146/110/87/45
item no. headrest adj. =
KV1 (upcharge)
item no. for armpart adj. =

SV1 (upcharge)

SV1 (upcharge)

192/110/87/45
item no. headrest adj.
= KV2 (upcharge)
item no. for armpart adj.
= SV1 (upcharge)

222/110/87/45
item no. headrest adj. =
KV2 (upcharge)

item no. for armpart adj. =

162/110/87/45
item no. headrest adj.
= KV2 (upcharge)
item no. for armpart adj.
= SV1 (upcharge)

192/110/87/45
item no. headrest adj.
= KV2 (upcharge)
item no. for armpart adj.
= SV1 (upcharge)

Ukončující pravé elementy

Ukončující levé elementy

KL75R

K105R

KL75L

K105L

one arm chaise with seat
depth adjustment

large one arm chaise
without seat depth
adjustment

one arm chaise with seat
depth adjustment

large one arm chaise
without seat depth
adjustment

117/185/87/45
item no. headrest adj. =
KV1 (upcharge)
item no. for armpart adj. =
SV1 (upcharge)

148/185/87/45
item no. headrest adj. =
KV1 (upcharge)
item no. for armpart adj. =
SV1 (upcharge)

117/185/87/45
item no. headrest adj. =
KV1 (upcharge)
item no. for armpart adj. =
SV1 (upcharge)

148/185/87/45
item no. headrest adj. =
KV1 (upcharge)
item no. for armpart adj. =
SV1 (upcharge)

.
.
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item no. for armpart adj. =

SV1 (upcharge)
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Taburety

G105

G150

taburet velký

taburet extra velky

106/71/45/0

151/71/45/0

.
.

3

15450 ENJOY AND MORE

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

15450 ENJOY AND MORE

.

Poloh. zadní

Poloh.

Poloh.

Krásné,

Kovové barvy

područky:

opěrka hlavy:

extra:

pro nohy

menty mají

područky jsou

některé elementy

nast. zadní

polohovatelné

mohou být

opěrky. Dají

a vybavené

vybaveny pol.

posunout dozadu,

funkcí aretace

opěrkami hlavy

lesklý chrom-,

tak se prodlouží

za příplatek.

s funkcí aretace.

vzhled matný-

hloubka sedu.

č. = SV1, SV2.

(příplatek, č. = KV1, KV2).

opěrka:
některé ele-

některé nohy
mohou být
objednané v barvách

sa několik cm

Celková hloubka se změní.

tento model má
lem. Je vyrobený ze stejného
potahového materiálu jako elementy,
nebo na přání z imitace kůže různých barev.
Prosíme upřesnit při oobjednávce.

chróm,
bronz- nebo černá barva. Prosíme
upřesnit při objednávce.

Možné barvy jsou na následujících stranách.

Kontrola objednávky:

Popis:
Zadní strana pohovky:
Všechny elementy jsou vzadu celočalouněné.
Polohovatelné područky:
Pro polohovatelné područky je garantovaná maximální
zátěž do 25 kg. Nejsou určené na sezení.
Nákres:
K dispozici je spousta různých variant, prosíme poslat
nákres. U ukončovacích elementů jsou spojovací strany
označeny červenou barvou.
Spojovací strany:
Za příplatek mohou být spojovací strany očalouněné
v originálním potahu místo technické látky.
Šití:
Ozdobné, jednoduché -rovné nebo dvojité švy se
mohou lišit v provedení látka nebo kůže. Výrobce si
vyhrazuje právo na změnu prevedení šití. V látce
mohou být nahrazeny jednoduchými.
Lem, keder :
Tento model je dostupný s lemem v označeném
potahu. Podle potřeby vyrobíme lem z imitace kůže
K10 v různých barvách. Prosíme upřesnit při
objednávke.
Doporučujeme:
Doporučujeme stoly z modelové řady 40024 jako
doplněk. Jako odkládací desku k taburetu
doporučujeme desku z plexiskla L010 nebo rohož
z modelové řady 10006.
Všechny rozměry jsou přibližné v cm. Výrobce si
vyhrazuje právo na změnu.
Rozměry jsou: šířka/hloubka/výška/výška sedu.

• Sestava a potah

Měření hloubky zahrnuje i vyčnívající opěrky
hlavy, když jsou sklopené dozadu.
Celková délka je např. měřená u prodl.pohovky K 105R/L
když je zadní opěrka vzadu. Tento element nemá
nastavení hloubky sedu.
Pro elementy s nastavitelnou hloubkou sedu je standartně
hloubka měřená se zadní opěrkou vpředu.
Meření hloubky pro pohovky s nastavit. částmi:
Pokud je polohování hloubky sedu vepředu,
celková hloubka sedu se měří u područky.
Hloubka sedu: cca. 54 cm
Hloubka sedu se zad. opěrkou vzadu cca: 69 cm
Celková délka pohovky, se zad. op. vzadu: cca: 132 cm
Výška, když op. hlavy je nahoře: cca: 99 cm
Hloubka sedu při K 105R/L: cca: 140 cm
Specifické vlastnosti modelu:
Čalounění tohoto modelu je úmyslně ležérní, aby byl
dosažen určitý vizuální efekt. Tato vlastnost není závadou
kvality, ale je charakteristická pro daný model, a zaručuje
optimální komfort sedu.
Struktura čalounění:
Komorové polštáře jsou plněné směsí vysoce kvalitních
polyesterových vláken a pěnových tyčinek použitých v zad. opěrkách
u tohoto modelu. To může vést k obkreslení jednotlivých
komor, což je typická vlastnost daného modelu.

• Barva pro kovové nohy
• Manuální nastavení op. hlavy (příplatek)
• Polohovatelné područky (příplatek)
• Nákres
• Barva lemu
• Taburety
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Popis čalounění:

Čalouněný

1. Konstrukce – bukové dřevo.
2. Sedák s trvale elastickými vlnovými pružinami.
3. Výplň sedu – ergoPUR-pěna s pružinovým jádrem a

Váš model je dílem německého designu a

diolenovým pokrytím.
4. Pod opěrkami zad: pružné popruhy.
5. Čalounění zádové opěrky: vysoce kvalitní směsí

W.SCHILLIG

polyesterového vlákna a pěnových tyčinek, v komorových

se

polštářích.

smyslem pro detail. Při výběru použitých

nábytek

s

vášní.

rodinné

firmě
znamená

řemeslo,

nápady

H1990 000 3

inženýrství. Více než 70 let zkušeností v

Controlled Quality
Guaranteed Safety
Healthy Living

udávající trendy, atraktivní design a know-how
z Německa. Výsledkem je čalouněný nábytek
zaručeným

prvotřídním

komfortem

a

materiálů dbáme na udržitelnost a zachování

Nejvyšší evropské ocenění
za
systematické
environmentální řízení ve
společnosti.
Zlepšení
environmentální výkonnosti.

zdrojů.
Design znázorněného řezu neodpovídá
modelu na této stránce katalogu.

Nohy:

Kov. nohy různé
kov. barvy
F S1

Kovové barvy:
Všechy nohy jsou dostupné v různých kovových barevných provedeních.
Prosíme upřesnit při objednávce.
Práškově lakované:
Barvy M21 vzhled matné chromové, M56 bronz a M99 černé
jsou v provedení : práškově lakované.
Ochrana podlahy a noh:
U velmi štíhlých noh s malou plochou na konci na zemi
je zvýšený tlak na podlahu. Doporučujeme flísový kluzák nebo jinou
vhodnou podložku, aby podlaha byla chráněná proti poškrábání.
I když jen občas přesouváte sedačku, může být užitečné mít
podlahu pokrytou kobercem.

Dostupné barvy pro lem - a kovové barvy

lesklý chrom
M20

vzhled mat. chr. bronz
M21
M56

černá
M99

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.

rosso
K10/12

jeans
K10/28

bianco
K10/42

ivory
K10/43

terra
K10/50

www.inelis.cz
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mocca
K10/54

sunrise
K10/70

graphite
K10/95

black

K10/99
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enjoy&MORE – příklady sestav

potah: R66/94 grey
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