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[lazy]
Model, který přímo vybízí k lenošení.
Vytvořte si místa na odpočinek s dobře promyšlenými
prvky z [lazy]. Praktické jsou rohové sedací soupravy
s výklopnými konci taburetu. Obývací pokoj dostane
moderní vzhled vysoké třídy.

Potah Z71/49 stein

Federkern

Sitzhöhe
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Klapphocker

Kontrastnaht

Kopfstütze

Rollen
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křeslo

elementy bez područek

ME

N05

P05

samostatné křeslo

pohovka bez područek

pohovka velká bez
područek

72/86/76/42

116/90/82/44

pohovky

rohový element

N

P

P002

E

pohovka

pohovka velká

pohovka velká

roh

142/90/82/44

173/90/82/44

206/90/82/44

90/90/82/44

147/90/82/44

elementy s levou područkou

elementy s pravou područkou

N06

P06

P062

N07

P07

P072

pohovka s područkou

pohovka velká s područkou

pohovka velká s područkou

pohovka s područkou

pohovka velká s područkou

pohovka velká s područkou

129/90/82/44

160/90/82/44

193/90/82/44

129/90/82/44

160/90/82/44

193/90/82/44

ukončovací elementy pravé

ukončovací elementy levé

K069

EG06

K079

EG07

prodloužená pohovka

rohový otoman

prodloužená pohovka

rohový otoman

105/173/82/44

90/213/82/44

105/173/82/44

90/213/82/44

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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taburety

příslušenství

G002

G003

G004

GK004

U

U92

Z

taburet

taburet velký

taburet extra velký

taburet extra velký
sklopný

područkový polštář

zásuvná opěrka hlavy

soklová noha

86/61/44/0

116/61/44/0

146/61/44/0

146/61/44/0

53/53/0

54/10/24/0

Art.-Nr. für Rollen = G002R
(Mehrpreis)

Art.-Nr. für Rollen = G003R
(Mehrpreis)

Art.-Nr. für Rollen = G004R
(Mehrpreis)

Art.-Nr. für Rollen =
GK004R (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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Flexibilní
opěrky hlavy

Křeslo

Taburet s úložným prostorem
Taburet má rozkládací funkci s

29890 LAZY

Kolečka k
taburetu

integrovaným úložným prostorem.
Funkční taburetky nemají pružinové
Křeslo je

jádro v sedáku.Všechny taburety lze

Opěrku hlavy

součástí

za příplatek vybavit i kolečky. Artikl

U 92 s pantem

tohoto

číslo. viz přehled typů.

lze vložit mezi

modelu.

lze použít pro

zadní část pohovky a zádový polštář.

Rámová struktura křesla ME

taburet kolečka. Dvě z koleček lze

Kromě křesla ME.

se liší od ostatních elementů (viz

aretovat. Při přisunutí k sedačce je

informace pro objednání). To má za

výsledkem pohodlná velká lehací

následek jiný vzhled a tvrdost sedadla.

plocha.

Za příplatek

Informace o výrobku

kontrola objednávky

Čalounění zad:
Všechny díly jsou vzadu skutečně čalouněné.
Nákres sestavy:
Vzhledem k velkému počtu možných variací přiložte
prosím nákres sestavy. U některých prvků v typovém
plánu jsme pro vás označili spojovací strany červeně.
Boční strany:
Bočnice lze za příplatek dodat s originálním potahem
místo technické látky.
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.
Kontrastní prošití:
Tento model je dostupný v řadě barev kůže a látek s
kontrastní nití bez příplatku. Uvedené barvy najdete na
krycím listu jednotlivých kvalit kůže v našem látkovém /
koženém vozíku. Vždy prosím uveďte číslo kontrastní
barvy, jinak bude dodávka tón v tónu.
Všechny uvedené rozměry jsou přibližné rozměry v
cm. Vyhrazujeme si právo na změnu bez upozornění.
Rozměry jsou uvedeny jako šířka / hloubka / výška /
výška sedu a vztahují se k výšce nohy cca 15 cm.
Hloubka sedu: cca 51 cm
Výška sedu: cca 42 cm / 44 cm
Výška sedu křesla: cca 40 cm / 42 cm
Tvorba vln:
Látka a kůže se vlivem tělesné hmotnosti více či méně
natahují, což může způsobit, že se v potahu vytvoří
"vlny".

• sestava a potah (informace o
výrobku)
• Konstrukce / výška nohy
• Barva na dřevěné nohy
• Taburet / uložný prostor (informace o
výrobku)
• Kolečka k taburetu (za příplatek)
• Nákres sestavy
• Kontrastní nit
• Polštář
• Flexibilní zásuvná opěrka hlavy
• Soklová noha Z

Tato vizuální změna nemá vliv na použití, funkci a
životnost a nepředstavuje vadu materiálu.
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 co nejlepší zápas.
Samostatné křeslo ME:
Samostatné křeslo ME má jinou konstrukci rámu než
sedací souprava. Z toho vyplývá i jiná tvrdost sedla.
Rám: konstrukce z bukového dřeva
Sedák: Trvale elastické vlnité pružiny
Odpružení zad: pružné čalounické popruhy
Struktura zadního čalounění: ergo-PUR pěna s
diolenovým potahem
Soklová noha Z:
Pokud mají být prvky a pohovky s boční částí nebo bez
ní umístěny přímo vedle prvků nebo pohovek s boční
částí nebo bez ní, je vyžadována základna Z. Základní
patku je nutné objednat samostatně. Viz ceník.
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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 - konstrukce z bukového dřeva
2. Sedák s trvale pružnými vlnovými pružinami
3. Struktura čalounění sedáku - pružinové jádro
zakomponované do ergo-PUR pěny s diolenovým potahem
4. Odpružení zad pružnými popruhy na čalounění
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.

Zde zobrazené provedení průřezu neodpovídá modelu v tomto
katalogovém listu.

nohy

ca. 13 cm/
dřevěná, různé
výška sedu ca. odstíny moření
42 cm
F 3R
ca. 15 cm/
dřevěná, různé
výška seduca. odstíny moření
44 cm
F 07

litá kovová noha
lesklá

kovová kartáčovaná kovová chrom lesk
matová

kovová kolečka/taburet
za příplatek

F 6P

F 1Q

F 6R

litá kovová noha
lesklá

kovová kartáčovaná kovová chrom lesk
matová

kovová kolečka/taburet
za příplatek

F 70

F 75

F 7R

Výška sedu a nohou:
Vzhledem ke dvěma dostupným výškám nohou je model k dispozici v různých
výškách sedáku a celkové výšce. Musí být specifikováno provedení nohy.
Kolečka k taburetu:
Všechny taburety lze za příplatek vybavit kolečky. Číslo artiklu je pak také
označeno písmenem „R“ (např. G ... R). Dvě z koleček lze aretovat. Vezměte
prosím také na vědomí, že kolečka jsou k dispozici ve dvou různých výškách.
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F 1B

F 1F

ca. 1 cm/
Plastové kluzáky
výška sedu ca.
40 cm
F 00
ca. 3 cm/
Plastové kluzáky
výška sedu ca.
42 cm
F 85

Barvy nohou:
Nohy se dřevem jsou k dispozici v různých odstínech moření. Rádi vám
poradíme.
Nohy pro křesla:
Jednokřeslo ME je k dispozici pouze s nohami F 00 / F 85. Křeslo má jinou
výšku sedu než sedačka.

www.inelis.cz
5

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

