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29600 MADEMOISELLE

[mademoiselle]
vám umožní ptát se – a má co nabídnout.
[mademoiselle] je elegantní křeslo se
správnou dávkou extravagance!
Sofistikovaná otočná základna otevírá
výhled do všech směrů v místnosti a dělá
čas nepodstatnou záležitostí.
Design: Jan Armgardt
Tento model je k dispozici také v kombinaci
různých kvalit potahu a barev.

Potah: Z79/94 graphite

Kopfstütze

Drehfuß
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Křesla

ME60

MD60

samostatné křeslo

otočné křeslo

82/96/73/47

82/96/73/47

Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV1 (Mehrpreis)

Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV1 (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.

2

in-ELIS CZ, s.r.o.
www.inelis.cz

29600 MADEMOISELLE
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Kombinace
potahu

Flexibilní
opěrka hlavy

Otočná
podnož

Kontrastní
prošívání

Za příplatek
lze položky
dodat s a
Lze vybavit

Tento model je
k dispozici na
vyžádání bez příplatku v provedení
kůže a v některých barvách látky k
dispozici s kontrastní nití.

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

opěrky hlavy,
která je výškově nastavitelná pomocí
ráčnového uchycení.
Předmět číslo. = KV1.

Křeslo MD
je vybaveno
otočnou
podnoží

Informace o výrobku
Kombinace potahů:
Tento model je k dispozici kompletně potažený látkou
nebo kůží a také ve dvojkombinaci. Kombinace viz
ilustrace a ceník.
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 s kontrastní
nití bez příplatku. Uvedené barvy najdete na krycím listu
jednotlivých kvalit kůže v našem látkovém / koženém
vozíku. Vždy prosím uvádějte kontrastní číslo nitě, jinak
bude dodáno 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. Měření hloubky zahrnuje přesah
překrývající se opěrky hlavy, když je funkce opěrky
hlavy sklopená.
Hloubka sedu: cca 54 cm
Celková výška s opěrkou hlavy nahoře: cca 84 cm
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.
Poznámka ke konstrukci čalounění:

Kontrola objednávky
• Potah
• Design nohou
• Barva nohou
• Kontrastní prošití

U tohoto modelu byly zpracovány komorové polštáře v
sedáku a opěradle, které jsou vyplněny vysoce kvalitní
směsí polyesterových vláken a pěnových tyčinek. To
může vést k zvýraznění jednotlivých komor a je to
charakteristika zboží.
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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. Čalounění sedadel z ergo-PUR pěny a vysoce kvalitní
směsi polyesterových vláken a pěnových tyčí, vyplněné v
komorách
4. Odpružení zad pružnými gumotextilními pásy
5. Čalounění zad z ergo-PUR pěny s diolenovým potahem a
kvalitní směsí polyesterových vláken a pěnových tyčinek,
plněné v komorách
Zde zobrazené provedení průřezu neodpovídá modelu v tomto
katalogovém listu.

Nohy

Kovová noha různé
barvy kovu kromě
stříbrné

Kovová lyžina různé
barvy kovu

otočný talítř mat

otočný talíř chrom
lesk

F L6

F 5A

F 19

F 20

Barvy kovu:
Některé kovové nohy jsou k dispozici v
různých barvách kovu. Při objednávce
prosím uveďte požadovanou barvu. Patka
F L6 není dostupná ve stříbrné verzi!
Vezměte prosím na vědomí.
Práškové lakování:
Barvy stříbrná M21, bronzová M56,
antracitová M95 a černá M99 jsou
práškové barvy.
Nohy pro křesla:
Křeslo MD60 je dostupné pouze s nohami
F 19 a F 20.

Možné barvy kovu

Chrom lesk
M20

stříbrná
M21

bronzová
M56

antrhrazit
M95
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černá
M99
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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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mademoiselle - příklady sestavy

Bezug: Z77/42 bianco

5

29600 MADEMOISELLE

