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15510 GRACE

[grace]
Pocit, jako když vás obejme!
Díky svým elegantním křivkám je [grace] pohodlná a
útulná. Buď jako klasická pohovka s otočným křeslem
jako lehátko – nebo dáte přednost rohové variantě s
velkým pohodlným

rohem. Jsme si jisti, že uspokojí

váš vkus. Krásný tvar je dokonale zvýrazněn

kombinovaným potahem a barvou.
Design: Jan Armgardt

Potah: záda/područky vnější Z67/99 black; sedák/záda/područky vnitřní T88/97 black & white
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Křesla

15510 GRACE

Pohovky

ME

MD

N60

N70

N80

samostatné křeslo

samostatné křeslo

pohovka

pohovka

pohovka velká

81/82/73/42

81/82/73/42

208/85/73/44

228/85/73/44

248/85/73/44

Element s pravou područkou

Element s levou područkou

M80R

N60R

N70R

N80R

M80L

N60L

N70L

N80L

element s područkou

pohovka s područkou

pohovka s područkou

lpohovka velká s

element s područkou

pohovka s područkou

pohovka s područkou

lpohovka velká s područkou

124/85/73/44

164/85/73/44

184/85/73/44

204/85/73/44

područkou
124/85/73/44

164/85/73/44

184/85/73/44

204/85/73/44

Koncové elementy pravé

Koncové elementy levé

W110R

W110L

kruhový roh

kruhový roh

138/123/73/44

138/123/73/44

Taburet & doplňky

GR

U45R

U50R

UN64.

UW60.

Z

Taburet oválný

malý kulatý polštář

velký kulatý polštář

ledvinový polštář

čtvercový polštář

soklová noha

110/62/44/0

45/11/0

50/11/0

55/11/36/0

56/7/56/0

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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Kovové
barvy nohou

Některé nohy
se dají objednat
v chromu - vysoký lesk, stříbrné,
bronzové nebo v černé barvě
Prosíme uvádějte v objednávce.

Kontrastní
šití

Volné
polštáře

Kombinace
potahů

Otočná
podnož

U některých
barev kůže
může být tento model vybaven
kontrastním šitím bez příplatku.

Rozhodnete se
které polštáře si objednáte.
Polštáře jsou nezbytné pro dokonalý
komfort sezení. Prosíme uvádějte
v objednávce.

Tento model je dodán také v kombinaci
potahů a barev
Viz informace k objednávce a tvary.

Křeslo MD je vybaveno otočnou nohou.

Kontrola objednávky:

Informace k objednávce:
Zadní strana pohovky:
Všechny zadní díly jsou skutečně očalouněny.

Napojovací strany:
Za příplatek mohou být napojovací strany očalouněny
originální látkou místo technické.

Vzhled švů:
Dekorativní, ploché nebo dvojité švy mohou u látkové
verze vypadat odlišně. Z výrobních důvodů mohou být
švy u verze potahu v látce vynechány nebo nahrazeny
jednoduchými.
Všechny rozměry jsou přibližné v cm. Vyhrazujeme
si právo na změny. Rozměry jsou uváděny
následovně: šířka/hloubka/výška/výška sedu. Míry
jsou uváděny bez polštářů.
Hloubka sedu: ca. 65 cm
Soklová noha Z:
Pokud jsou elementy a pohovky bez nebo s područkou
připojeny přímo k elementům s nebo bez područky,
doporučujeme nohu Z. Soklová noha Z musí být
objednána zvlášť.Viz ceník.

Nákres:

15510 GRACE

• Popis a potah
• Design noh
• Kovové barvy noh

Volné polštáře:
Zádové polštáře jsou volné a musí být objednány extra pro
dokonalý komfort sedu.
Pomačkaný vzhled:
Látky a kůže se ve větší či menší míře vlivem tělesné
hmotnosti natahují, což může vést ke tvorbě záhybů na potahu.
Tyto vizuální změny nemají vliv na užívání, funkci a životnost modelu
a nejedná se o vadu.
Tento model může být dodán v kombinaci různých potahů.
Toto uvádíme v objednávce následovně:
1. informace o potahu = rám/područky/záda vně/vnější sedák
2. informace o potahu = vnitřní sedák/záda
Doporučené polštáře k modelu č. 15510:

• Polštáře
• Soklová noha Z
• Taburet
• Nákres
• Kontrastní šití

M80R/L:
1xU50R, 1x UW60
N60, N60R/L and W110R/L:
1x U50R, 1x UW60, 1x UN64
N70 and N70R/L:
1x U50R, 1x U45R, 1x UW60, 1x UN64
N80 and N80R/L:
1x U50R, 2x U45R, 1x UW60, 1x UN64

Prosíme pošlete nám nákres, je možno sestavit mnoho
variant . U některých elementů jsme označili napojovací
strany červeně.

Kontrastní šití:
U některých barev kůže může být tento model dodáván
s kontrastním prošitím bez příplatku. Barvy, jak jsou
uvedeny, naleznete na hlavním listu každé kvality kůže
ve vzorníku. Pokud nebude v objednávce uvedeno číslo
kontrastního prošití, bude dodáno tón v tónu.
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Popis čalounění:

15510 GRACE

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
2. Odpružení sedáku – permanentně elastické vlnovcové pružiny
3. Čalounění sedáku - ergo-PUR pěna s diolenovým krytím
4. Odpružení zad – čalounické popruhy
5. Čalounění zad - ergoPUR-pěna s diolenovým krytím,
volné zádové polštáře

Design znázorněného řezu neodpovídá modelu
na této stránce katalogu.

Nohy
Kovové nohy:
Všechny nohy jsou dostupné v různých barvách kovu. Prosíme uvádějte v objednávce.

Práškově lakované:

Barvy M21 stříbrná, M56 bronzová a M99 černá jsou práškově lakované.

Kovová noha lesklá Kovový otočný
talíř
různé barvy kovu
různé barvy kovu
.
.
F1J

Nohy a ochrana podlahy:
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.
Nohy k křeslu:
MD otočné křeslo je dostupné pouze s nohou F 6Q.

F6Q

Dostupné barvy kovu:

chrom vys.lesk stříbrná
M20
M21

bronzová
M56

černá
M99

www.schillig.com
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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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grace – příklady sestav
rohová kombinace
W 110L li - M 80R re

262x123

potah: V49/50 chestnut
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