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[gunnar]
Moderní kultura stolování.
Tento hezký stůl má robustní olejovanou desku
ze dřeva. Kovová podnož je k dispozici v
různých barvách.
Záměrně jsme zvolili kontrast mezi rustikální
deskou a moderní podnoží.
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Stoly

TE160

TE190

TE220

TE250

stůl 160 x 100 cm
dřevěná deska

stůl 190 x 100 cm
dřevěná deska

stůl 220 x 100 cm
dřevěná deska

stůl 250 x 100 cm
dřevěná deska

160/100/76/0

190/100/76/0

220/100/76/0

250/100/76/0

Podnože ke stolu

TU2
Kovová podnož
bez příplatku
/0

Všechny rozměry jsou přibližné v pořadí šířka/hloubka/výška. Pro více informací nás,prosím, kontaktujte.Vyhrazujeme si právo na technické změny.
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Ušlechtilé
tvrdé dřevo

Kovová
podnož

41120 GUNNAR

Deska z
zušlechtilého
masivního
dřeva

Dřevěná deska
je z tvrdého dubového dřeva,
napuštěná olejem. Exkluzivní je
“divoký vzhled“- hluboké
struktury, viditelné suky a
trhliny jsou žádoucí a jasně viditelné.
Každý stůl je jedinečný!

Podnož stolu je vyrobena z oceli.
Je k dispozici v různých
kovových barvách.

Stůl je navržen s hranou kmene stromu.
Výrazný vzhled s prasklinami a zářezy
na povrchu je záměrně zamýšlen a má
nejvyšší kvalitu.

Informace k objednávce

Kontrola objednávky

Všechny rozměry jsou přibližné a jsou uvedeny v cm.
Vyhrazujeme si právo na změny. Rozměry jsou uváděny
následovně: šířka/hloubka/výška.
Tloušťka desky: ca. 4,2 cm
Výška stolu: ca. 71,5 cm
Odchylky:
Struktura dřeva je v každé objednávce odlišná.
Dodání dle vzorku barev je v podstatě vyloučeno z reklamace nebo výměny.
Provedení desky stolu:
Dřevo je přírodní materiál, proto se někdy na desce může vyskytovat
více nebo méně suků. Toto je typická vlastnost
výrobku a není důvodem k reklamaci.
Trhliny:
Ve dřevě mohou být přírodní trhliny a zářezy. Ty nemají
žádný vliv na stabilitu nábytku.
Thliny se nezaplňují, protože by plnící materiál mohl vzplanout.
Díry po suku:
Na stolní desce mohou být díry po suku, které se liší množstvím,
tvarem a velikostí.
Rýhy:
V procesu obrábění může díky různým vlastnostem dřeva vzniknout
různě hluboká struktura dřeva.

• Barva ocelového rámu
• Podnož “W” v nerezové oceli
(příplatek)
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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.

Podnož
Podnož – kovová konstrukce
Deska stolu – dubové dřevo

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.

Nohy
Barvy kovu:
Ocelová podnož je dostupná v různých barvách kovu. Prosíme
uvést v ovjednávce.
Podnož “W” je dostupná v černé barvě nebo za příplatek
v nerezové oceli (položka č. UE).
Práškově lakované:
Barvy M21 stříbrná, M56 bronzová, M95 antracit a M99 černá jsou
práškově lakované.
Ocelová podnož
různé kovové barvy
T U2

Barvy kovu

chrom vys.lesk. stříbrná

bronzová

antracit

černá

M20

M56

M95

M99

M21
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Nejvyšší evropské ocenění
za
systematické
environmentální řízení ve
společnosti.
Zlepšení
environmentální výkonnosti.
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gunnar – ukázka sestavy

TE220 stůl
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