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[limboo]
Chytré křeslo ve třech velikostech.
[limboo] lze ergonomicky nastavit ručně nebo
elektricky a přeměnit na super pohodlné relaxační
křeslo. Různé nožky jsou k dispozici v několika
kovových odstínech.

potah Z73/99 nachtschwarz
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Sessel

MS50.

MM50.

ML55.

samostatné křeslo malé
s manuálním
polohováním
76/92/112/46

samostatné křeslo
střední s manuálním
polohováním
76/92/112/46

samostatné křeslo
velké s manuálním
polohováním
81/92/116/46

Zubehör

RSF
kombinovaná funkce
zad a područky možné
pouze s F40 a F70

FU1
Hvězdicová podnož uveďte
prosím požadovanou výšku
sedáku 1 - 2 - 3. bez příplatku
Art.-Nr. für Ausführung
Sitzhöhe 1 = SH1 (ohne
Mehrpreis)
Art.-Nr. für Ausführung
Sitzhöhe 2 = SH2 (ohne
Mehrpreis)
Art.-Nr. für Ausführung
Sitzhöhe 3 = SH3 (M ohne
ehrpreis)

FU2.

FU4.

podnož
otočný
talíř
práškový lak uveďte prosím
požadovanou výšku sedáku
1 - 2 - 3. za příplatek

čtyřramenná podnož
poniklovaná ocel uveďte
prosím výšku sedáku
1-2-3. za příplatek

Art.-Nr. für Ausführung
Sitzhöhe 1 = SH1 (ohne
Mehrpreis)
Art.-Nr. für Ausführung
Sitzhöhe 2 = SH2 (ohne
Mehrpreis)
Art.-Nr. für Ausführung
Sitzhöhe 3 = SH3 (ohne
Mehrpreis)

Art.-Nr. für Ausführung
Sitzhöhe 1 = SH1 (ohne
Mehrpreis)
Art.-Nr. für Ausführung
Sitzhöhe 2 = SH2 (ohne
Mehrpreis)
Art.-Nr. für Ausführung
Sitzhöhe 3 = SH3 (ohne
Mehrpreis)

F20

F30

F40

F70

jeden motor

jeden motor s aku

dvojitý motor

dvojitý motor s aku

Alle Maßangaben sind ca.-Maße in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Füllmaterials und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann.
Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
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Flexibilní

Sedadlo-/
Výšky zad

Nastavení

Kombinovaná funkce zad / područky
Křesla lze za příplatek vybavit

Křeslo

sedadla /
opěradla

Všechny

ML55. má

Křesla jsou

boční části. Viz informace k

křesla jsou

o 4 cm výšší

standardně

objednávce.

standardně

zádovou opěrku.

vybavena

vybaveny

Tři výšky sedadla

manuální funkcí

plynulým

jsou volitelné

opěradla. Funkce

nastavením

a musí být specifikováno. Jsou určeny

je za příplatek k

opěrky hlavy.

z podlouhlého kužele na podnoži. Viz

dispozici také s

informace k objednávce.

motorem. Viz

hlavová
opěrka

kombinovaným nastavením zadní/

Otáčení
křesla
Za příplatek
lze křeslo
vybavit
kovovým
otočným
talířem.

informace k
objednávce.

informace k objednávce.
Nastavení sedadla / opěradla:
Opěradlo se naklápí dozadu, zároveň se sedák posouvá
dozadu a mírně klesá. Podnožka se vysouvá. Celkově
zůstává úhel mezi opěradlem a sedákem nezměněn. K
dispozici ve 3 různých úrovních přístupnosti.
Ručně s plynovou tlačnou pružinou (standardní /
součástí dodávky):
Ovládáním chromové páčky na boku můžete opěradlo
plynule spouštět s váhou těla, aniž byste museli měnit
sedák nebo opěrku nohou. Požadovanou polohu sezení
lze uzamknout. Motorické nastavení (za příplatek):
Za příplatek lze seřízení sedadla a opěradla objednat
také pomocí jednomotorového (F20), jednomotorového
s baterií (F30), dvoumotorového (obj. č. = F40) nebo
dvoumotorového s baterií (obj. č. = F70) . Za příplatek je
k dispozici také kombinovaná funkce zadního a bočního
panelu. Boční díly se posouvají dozadu současně se
záklonem (RSF). Funkce je možná pouze ve spojení s
motorickým nastavením sedadla / opěradla pomocí
dvojitého motoru (F40) nebo dvojitého motoru s baterií
(F70).
Základní křeslo = funkce plynové pružiny pomocí páky
- “S” (lehký) - tělesná hmotnost ca. 50 - 70 kg,
- “M” (střední) - tělesná hmotnost ca. 70 - 90 kg,
- “L” (těžký) - tělesná hmotnost ca. 90 - 110 kg
Při objednávce prosím uveďte!
F20 (za příplatek) = jeden motor
F30 (za příplatek) = jeden motor s aku
F40 (za příplatek) = dvojitý motor
F70 (za příplatek) = dvojitý motor s aku

RSF (za příplatek) = kombinovaná funkce zad a
područek - možné pouze ve spojení s F40 / F70
Motorizované nastavení:
Při motorickém nastavování s dobíjecí baterií se
ujistěte, že se musí dobíjecí baterie každých 4 až 6
týdnů plně nabít, i když se funkce nepoužívá
pravidelně.
Omezení rotace:
Křesla s napájením přes síťový kabel podléhají
omezení otáčení maximálně do 355°, které slouží k
zajištění síťového kabelu.
Velikosti křesel:
MS50. - křeslo „malé“ - sedák cca 50 cm, výška
opěradla standardní, nízká výška sedáku
MM50. - křeslo „střední“ - sedák přibližně 50 cm, výška
opěradla standardní, střední výška sedadla (+ přibližně
3 cm)
ML50. - křeslo „velké“ - sedák 55 cm, výška opěradla
standardní + přibližně 4 cm (vysoká), vysoká výška
sedáku ( + přibližně 6 cm)

kontrola objednávky
ML50. ca. 167 cm
Šířka sedáku:
MS50. a MM50. ca. 50 cm
ML50. ca. 55 cm
Vlastnost související s modelem:
Čalounění tohoto modelu je záměrně vyrobeno
náhodně, aby vytvořilo určitý vizuální vzhled. Tvorba vln
nepředstavuje vadu kvality, ale je to vlastnost související
s modelem, která zajišťuje optimální komfort sezení.

• potah
• Konstrukce / výška sedu
• barva nohou
• sedák-/manuální polohování/
polohování motorem (za příplatek)
• Kombinovaná funkce zadní/boční
části (příplatek)
• podnož otočný talíř (za příplatek)

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.
Všechny uvedené rozměry jsou přibližné rozměry v
cm. Vyhrazujeme si právo na změnu bez
upozornění. Rozměry jsou uvedeny v šířce /
hloubce / výšce / výšce sedadla. Rozměry se
vztahují k nízké výšce kužele.
výška sedu: ca. 54 cm
Celková hloubka s funkcí:
MS50. a MM50. ca. 165 cm
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Struktura čalounění

Čalouněný nábytek vyrobený s vášní.

1. Rám - kovová konstrukce
2. Odpružené sedadlo s trvale pružnými vlnovými pružinami

zkušeností s technickými dovednostmi, nápady udávajícími trendy, atraktivním designem a know-how z

Váš model je produktem německého designu a inženýrství. Rodinná firma W.SCHILLIG má 70 let
Německa. Výsledkem je čalouněný nábytek, který zaručuje prvotřídní pohodlí a smysl pro detail. Při

3. Čalounění sedadel z ergo-PUR pěny s diolenovým
potahem
4. Zavěšení zad pomocí vzpěr
ergo PUR pěna
5. Čalounění zad z ergo-PUR pěny s diolenovým potahem

výběru materiálů, které používáme, máme na paměti udržitelnost a ochranu zdrojů.

Zde zobrazené provedení průřezu neodpovídá vzoru na tomto
katalogovém listu.

Nohy

hvězdicová
podnož, různé
barvy kovu, 3
výšky sedu

otočný talíř různé
barvy kovu
za příplatek 3
výšky sedu

čtyřramenná
podnož, za
příplatek 3
výšky sedu

F U1

F U2.

F U4.

Barvy kovu:
Některé kovové nohy jsou k dispozici v
různých barvách kovu. Při objednávce prosím
uveďte požadovanou barvu.
Práškové lakování:
Barvy stříbrná M21, bronzová M56,
antracitová M95 a černá M99 jsou práškové
barvy.
Nohy ve 3 výškách sedu:
Nohy jsou k dispozici ve 3 výškách kužele.
Výsledkem jsou 3 výšky sedadla. Musí být
specifikována výška sedadla.
SH1 = výška kužele 14 cm = výška sedu 46
cm

SH2 = výška kužele 17 cm = výška sedáku 49 cm
SH3 = výška kužele 20 cm = výška sedáku 52 cm

Mögliche Metallfarben

chrom lesk
M20

stříbrná
M21

bronz
M56

černá
M99

www.inelis.cz
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Značka kvality RAL pro nábytek znamená
jistotu, že se jedná o zdravý kus nábytku se
spolehlivě kvalitním a elegantním designem.
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel to
zajišťuje četnými testy. Ovládací prvky také
zabezpečují testovací systém.

Nejvyšší evropské ocenění za
systematické environmentální řízení
ve společnosti. Zlepšení
environmentální výkonnosti.
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limboo - ukázky křesel

potah: Z73/99 nachtschwarz

potah: Z78/32 lime
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