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[jakob]
Sedět a večeřet.
[jakob] je gurmánem ve vaší jídelně.
Máte na výběr materiály v různých
provedeních - krásné, přírodní dřevěné
podnože nebo byste dali přednost
trubkovému drátěnému rámu?
Design: Michael Plewka
Tento model je k dispozici také v
kombinaci různých kvalitních potahů a
barev.

potah außen Z83/54 chocolate, vnitřní V41/29 navy
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leger
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židle

MEX

trubková podnož

MEY
židle s područkami
dřevěná podnož

MY
židle bez područek
dřevěná podnož

62/62/86/49

49/62/86/49

62/62/86/49

49/62/86/49

Art.-Nr. für Chrom
glänzend = CG (Mehrpreis)

Art.-Nr. für Chrom
glänzend = CG (Mehrpreis)

Art.-Nr. für Holzgestell
Nussbaum = NU
(Mehrpreis)

Art.-Nr. für Holzgestell
Nussbaum = NU
(Mehrpreis)

židle s područkami
trubková podnož

MX
židle bez područek

lavice

NX160

NX190

NX220

NY160

NY190

NY220

lavice s trubkovou podnoží

lavice s trubkovou podnoží

lavice s trubkovou podnoží

lavice s dřevěnou podnoží

lavice s dřevěnou podnoží

lavice s dřevěnou podnoží

160/65/89/50

190/65/89/50

220/65/89/50

160/65/89/50

190/65/89/50

220/65/89/50

Art.-Nr. für Chrom
glänzend = CG1
(Mehrpreis)

Art.-Nr. für Chrom
glänzend = CG1
(Mehrpreis)

Art.-Nr. für Chrom
glänzend = CG1
(Mehrpreis)

Art.-Nr. für Holzgestell
Nussbaum = NU1
(Mehrpreis)

Art.-Nr. für Holzgestell
Nussbaum = NU1
(Mehrpreis)

Art.-Nr. für Holzgestell
Nussbaum = NU1
(Mehrpreis)

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 +/- 2cm.
V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte. Vyhrazujeme si právo na technické změny.
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Ušlechtilé
nohy

Ušlechtilé
nohy

Kombinace
potahů

Dřevěné nohy

Model je také
dostupný v
kombinaci
různých
potahových
materiálů
a barev.
Viz. informace o výrobku a obrázky..

Trubkové

jsou k

drátěné rámy

dispozici

a dřevěné

v různých

rámy jsou k

provedeních

dispozici v různých provedeních a

a částečně za příplatek. Viz

někdy za příplatek. Viz informace k

informace pro objednání / v části

objednávce / poslední strana.

„Nohy“.

Informace o výrobku
Kombinace potahu:
Tento model je k dispozici kompletně potažený látkou
nebo kůží a také ve dvojkombinaci. Kombinace viz
ilustrace a ceník.
Cena 1: záda vnější
Cena 2: sedák a opěrák vnitřní
Vzor švu:
Ozdobné, kácené nebo dvojité švy se mohou lišit v látce
a kůži. Vzhledem k výrobnímu procesu mohou být švy v
látce vynechány nebo nahrazeny jednoduchými švy.
Nosnost:
Maximální nosnost křesla je až 120 kg.
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Kontrola objednávky
• Potah (možná kombinace)
• Konstrukce nohou (Ořech za příplatek)
• Barvy kovu pro podnože - Chrom lesk
s příplatkem

- černá práškový lak M99
- dřevěný rám FM8 dub olejovaný P58
- dřevěný rám FM8 dub bělený P60
- dřevěný rám FM9 ořech P57 za příplatek (Art.Nr. = NU, NU1)
Vlastnost související s modelem:
Čalounění tohoto modelu je záměrně ležérně
zpracováno tak, aby vytvořilo určitý vizuální vzhled.
Tvorba vln nepředstavuje vadu kvality, ale je to vlastnost
související s modelem, která zajišťuje optimální komfort
sezení.

Ochrana podlahy:
Pro ochranu podlahy s hladkými povrchy byste měli k
rámu připevnit přiložené plstěné podložky.
Všechny uvedené rozměry jsou přibližné rozměry v
cm. Vyhrazujeme si právo na změnu bez
upozornění. Rozměry jsou uvedeny jako šířka /
hloubka / výška / výška sedu.
Hloubka sedu: ca. 44 cm
židle s područkou MEX und MEY:
přední: ca.67cm
střed: ca.70 cm
zadní strana: ca.73 cm
verze nohou/rámu: Rám z drátěných
trubek FM5, v různých barvách
- chrom lesk za příplatek (Art.-Nr. = CG, CG1)
- stříbrná práškový lak M21
- bronz práškový lak M56
- anthrazit práškový lak M95
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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.

Konstrukce rámu čalouněného nábytku
1. Rám - sedák / opěrák laminovaná dřevěná skořepina; Boční
díl s kovovým rámem MEX, MEY, pěnový
2. Základna sedadla: laminovaná dřevěná skořepina; Lavice
s trvale pružnými vlnovými pružinami
3. Čalounění zad z ergo-PUR pěny s diolenovým potahem
4. Zadní zavěšení: laminovaná dřevěná skořepina; Lavice s
podšívkou
5. Čalounění zad z ergo-PUR pěny s diolenovým potahem

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

Drátěný trubkový rám dřevěná
dub olejovaný
různé barvy kovu
P58 bez příplatku
F M5
FM 8

dřevěná dub
bělený P60 bez
příplatku

dřevěná ořech
P57 příplatek

FM 8

FM 9

Konstrukce podnože: Drátěný trubkový
rám FM5, v různých barvách
- Chrom lesk M20 za příplatek (Art.-Nr. = CG, CG1)
- práškově lakovaná stříbro M21
- práškově lakovaná bronz M56
- práškově lakovaná antracit M95
- práškově lakovaná černá M99
Dřevěný rám FM8
- Dub olejovaný P58
- Dub bělený P60
Dřevěný rám FM9
- ořech P57 za příplatek (Art.-Nr. = NU, NU1)
Práškové lakování:
Barvy stříbrná M21, bronzová M56, antracitová M95 a černá M99
jsou práškové barvy.
Barevné odchylky:
Struktura přírodního materiálu dřevo se od dodávky k dodávce velmi
liší. Dodávky na základě barevných vzorků jsou proto obecně
vyloučeny z reklamací a výměn. Snažíme se o nejlepší možnou
shodu.

Možné barvy kovu

chrom lesk
M20

stříbrná
M21

bronz
M56

anthrazit
M95
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černá
M99
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Nejvyšší evropské ocenění
za
systematické
environmentální řízení ve
společnosti.
Zlepšení
environmentální výkonnosti.
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jakob - příklad sestavy

potah: Z73/99 nachtschwarz

potah: Sedák a opěradlo uvnitř látka V41 / 29 navy, vnější část opěradla kůže Z83 / 54chocolate

potah: Sedák a opěradlo uvnitř látka V41 / 29 navy, vnější část opěradla kůže Z83 / 54chocolate

potah: Z79/94 graphite
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jakob - příklad sestavy

potah: MY W77/22, MEY Z73/50 + W78/54;
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