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[maXx]
Přejděte na maxx!
Díky všestranným variacím je [maXx] přispůsobivý,
aby vyhovoval vaší náladě. Různé zádové díly, tvary
a barvy, polštáře a kombinace nechávají prostor pro
nespočet nápadů. Ať už odpočíváte na pohovce
nebo na prodloužené pohovce: kreativita a pohodlí
ladí v každé kompozici [MaXx] - nábytek pro
sebevědomé životní designéry.

potah Z62/54 zartbitter
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Lehátka

19150 MAXX

Elementy lavice

N148

N185

N222

Q111

Q148

Liege Raster 3 x 4

Liege Raster 3 x 5

Liege Raster 3 x 6

Bankelement quadratisch
Raster 3 x 3

Bankelement quadratisch
Raster 4 x 4

148/111/40/40

185/111/40/40

222/111/40/40

111/111/40/40

148/148/40/40

Art.-Nr. für Rollen = N148R
(Mehrpreis)

Art.-Nr. für Rollen = N185R
(Mehrpreis)

Art.-Nr. für Rollen = N222R
(Mehrpreis)

Art.-Nr. für Rollen = Q111R
(Mehrpreis)

Art.-Nr. für Rollen = Q148R
(Mehrpreis)

Nástavce

Taburety

G111

G148

SA

SAC

PK

RK

UK

EK

PW

Hocker Raster 2 x 3

Hocker Raster 2 x 4

Seitenteilaufsatz

Seitenteilaufsatz inkl.
Cupholder

Rückenaufsatz

Rückenaufsatz mit
angenähtem Kissen

Rückenkissen
mit bezogenem
Metallrahmen

Eckrückenaufsatz

Kuschelauflage

111/74/40/40

148/74/40/40

77/30/15/40

77/30/15/40

72/40/33/40

80/45/47/40

70/45/47/40

100/100/33/40

179/43/29/40

U62

U49

U59

U69

UN

Seitenteilkissen

Kissen klein

Kissen mittel

Kissen groß

Kissen klein

60/50/40

49/49/40

59/59/40

69/69/40

61/11/36/40

Příslušenství

Verbindungsteil
= 1-Set

Polštáře

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 +/- 2 cm.
V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte. Vyhrazujeme si právo na technické změny.
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Zádové
nástavce
Kolečka pro

Různé
zádové díly,
které jsou
opatřeny protiskluzovou podložkou na
spodní straně nebo krytým kovovým
rámem, umožňují individuální design
vašeho nábytku.

Nástavec SA
se používá
jako loketní
opěrka. Je k dispozici také
jako položka SAC s
integrovaným držákem
nápojů vyrobeným z hliníku.

Pohodlně se opřete se
zádovým nástavcem (RK)
nebo bez přišitého
zádového polštáře (PK).

Informace o výrobku
Nástavce:
Nástavce jsou na spodní straně opatřeny protiskluzovou
podložkou. To umožňuje individuální design. Při
každodenním používání nedochází k zabarvení kůže a
loupání materiálu. Nedochází k žmolkování nebo změně
barvy potahové látky. Test byl proveden s počtem
30 000 otáček otěru.
Spojovací sada:
Spojovací sada se skládá ze dvou kovových lišt. To
umožňuje, aby prvky N 148, N 185 a N 222 byly trvale
vzájemně spojeny v kombinacích. Za tímto účelem je
každý prvek opatřen šrouby na požadovaných
nastavovacích stranách. Dodávané kovové lišty pak lze
jednotlivě připevnit. V závislosti na objednávce obdržíte
různý počet konektorů, množství je kontrolováno
výrobcem.
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 vzorkovníků 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.

Použitím
dalších dílů
vytvoříte
rohovou nebo
prodlouženou pohovku díky
uchycení rohových opěradel
EK. Nebo s útulnou
podložkou na mazlení PW.

všechny
elementy
Všechny prvky
lze za
příplatek
vybavit kolečky. Všechny
kolečka lze upevnit jednotlivě. Z
toho také vyplývají individuální
kombinace.

Kontrola objednávky
Tvorba vln:
Látka a kůže se vlivem tělesné hmotnosti více či méně
natahují, což může způsobit, že se v potahu vytvoří
"vlny". Tato vizuální změna nemá vliv na použití, funkci a
životnost a nepředstavuje vadu materiálu.
Poznámka ke konstrukci čalounění:
U tohoto modelu jsou v zadní části zpracovány
komorové polštáře, které jsou vyplněny vysoce kvalitní
směsí polyesterových vláken a pěnových tyčinek. To
může vést k zvýraznění jednotlivých komor a je to
charakteristika zboží.

• Sestava a potah
• Design nohou
• Kovové odstíny na nohy
• Kolečka pro prvky (příplatek)
• Polštář
• Nástavce
• Kontrastní nit
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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.

Der Gestellaufbau des Polstermöbels
1. Gestell – Buche-Holzkonstruktion
2. Unterfederung Sitz mit Federholzleisten
3. Polsteraufbau Sitz – in ergo-PUR-Schaum eingearbeiteter
Federkern mit Diolenabdeckung
4. Unterfederung Rücken durch Buche-Holzkonstruktion und
flexible Polstergurte
5. Polsteraufbau Rücken aus ergo-PUR-Schaum mit Diolenabdeckung, Aufsätze mit Anti-Rutschmatte ausgestattet

Design zde vyobrazeného řezu neodpovídá modelu
na této stránce katalogu.

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

Dvojitá
trubková noha
lesk

Kovová noha různé
barvy kovu

Litá kovová noha
lesk

Plastové kolečko
mat za příplatek

Plastové kolečko
lesk za příplatek

F 8Z

F Y1

F 70

F 9B

F 9C

Kolečka pro elementy:
Všechny prvky lze za příplatek vybavit kolečky. Číslo artiklu je RO.
Všechny kolečka lze individuálně nastavit. Doporučujeme kolečko F
9B pro patku F 70 a kolečko F 9C pro patku F 8Z.
Kovové barvy:
Některé kovové nohy jsou k dispozici v různých barvách kovu. Při
objednávce prosím uveďte požadovanou barvu.
Práškové lakování:
Barvy stříbrná M21, bronzová M56 a černá M99 jsou práškové barvy.

Možné barvy kovu

Chrom lesk
M20

stříbrná
M21

bronzová
M56

19150 MAXX

černá
M99
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Nejvyšší evropské ocenění
za
systematické
environmentální řízení ve
společnosti.
Zlepšení
environmentální výkonnosti.
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maXx - příklady sestav
Rohová sestava

Rohová sestava

N 148 - N 222

N 222 - N 185

259x222

222x296

Potah: Z73/43 cream white

Potah: Z62/54 zartbitter

Potah: V52/21 light grey & Z78/52 kurkuma
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