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[miroo]
Různé područky, ozdobné prošití vysoké kvality, volný
nebo pevný komfort sedu, různá výška zádové
opěrky. Funkce a další možnosti Vám poskytují téměř
volnou ruku při plánování obytného prostoru.
[miroo] – sofistikovaný design a skvělé funkce.
Propracovaný design a funkce ergoslide+.

+
ergoslide+

Potah: V39/54 cappucino

+
Komforts
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Elementy s možností ergoslide+ funkce
křeslo výška zad standard

Křeslo výška zad vysoká

Příslušenství

MI55

MC55

U92

Sessel für ergoslide+
Funktion

Sessel Rücken hoch für
ergoslide+ Funktion

Kopfstütze erforderlich für
ergoslide+-Funktion

86/96/77/45

86/96/83/45

51/17/25/0

Elementy bez područek výška zad standard

Elementy bez područek výška zad vysoká

MI65K

MI75K

MI85K

MC65K

MC75K

MC85K

Element ohne Seitenteil für
ergoslide+ Funktion

Element ohne Seitenteil für
ergoslide+ Funktion

Element ohne Seitenteil für
ergoslide+ Funktion

Element ohne Seitenteil
Rücken hoch für ergoslide+
Funktion

Element ohne Seitenteil
Rücken hoch für ergoslide+
Funktion

Element ohne Seitenteil
Rücken hoch für ergoslide+
Funktion

65/96/77/45

75/96/77/45

85/96/77/45

65/96/83/45

75/96/83/45

85/96/83/45

Opěrka hlavy U92 není
součástí funkce
ergoslide. Pro zboží s
funkcí ergoslide (IMOK,
IMOR, IMOL) pro
pohodlné sezení je
nutné jej objednat
zvlášť.

Prvky s a bez možnosti
pro ergolide + funkce:
Všechny prvky lze
vzájemně kombinovat,
ať už s nebo bez
možnosti ergoslide +
funkce.

Elementy s pravou područkou výška zad standard

Elementy s pravou područkou výška zad vysoká

MI65R

MI75R

MI85R

MC65R

MC75R

MC85R

Element mit Seitenteil für
ergoslide+ Funktion

Element mit Seitenteil für
ergoslide+ Funktion

Element mit Seitenteil für
ergoslide+ Funktion

Element mit Seitenteil
Rücken hoch für ergoslide+
Funktion

Element mit Seitenteil
Rücken hoch für ergoslide+
Funktion

Element mit Seitenteil
Rücken hoch für ergoslide+
Funktion

80/96/77/45

90/96/77/45

100/96/77/45

80/96/83/45

90/96/83/45

100/96/83/45

Elementy s levou područkou výška zad standard

Elementy s levou područkou výška zad vysoká

Příslušenství

MI65L

MI75L

MI85L

MC65L

MC75L

MC85L

IMOK

IMOR

IMOL

Element mit Seitenteil für
ergoslide+ Funktion

Element mit Seitenteil für
ergoslide+ Funktion

Element mit Seitenteil für
ergoslide+ Funktion

Element mit Seitenteil
Rücken hoch für ergoslide+
Funktion

Element mit Seitenteil
Rücken hoch für ergoslide+
Funktion

Element mit Seitenteil
Rücken hoch für ergoslide+
Funktion

ergoslide+ Funktion für
Elemente mit AT re. MI..R
und MC..R

ergoslide+ Funktion für
Elemente mit AT li. MI..L und
MC..L

80/96/77/45

90/96/77/45

100/96/77/45

80/96/83/45

90/96/83/45

100/96/83/45

ergoslide+ Funktion für
Sessel MI55 und MC55 für
Elemente ohne AT MI..K und
MC..K

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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Elementy bez možnosti ergoslide+ funkce
křeslo výška zad standard

Křeslo výška zad vysoká
Prvky s a bez možnosti
pro ergolide + funkce:
Všechny prvky lze
vzájemně kombinovat,
ať už s nebo bez
možnosti ergoslide +
funkce.

M55
Sessel

MH55
Sessel Rücken hoch

86/96/77/45

86/96/83/45

Pohovky výška zad standard

Pohovky výška zad vysoká

N65

N75

N85

P65

NH65

NH75

NH85

PH65

Sofa

Sofa groß

Sofa groß

Sofa 3-sitzig

Sofa Rücken hoch

Sofa groß Rücken hoch

Sofa groß Rücken hoch

Sofa 3-sitzig Rücken hoch

161/96/77/45

181/96/77/45

201/96/77/45

226/96/77/45

161/96/83/45

181/96/83/45

201/96/83/45

226/96/83/45

Elementy bez područek výška zad standard

Elementy bez područek výška zad vysoká

N65K

N75K

N85K

NH65K

NH75K

NH85K

Sofa ohne Seitenteil

Sofa groß ohne Seitenteil

Sofa groß ohne Seitenteil

Sofa ohne Seitenteil Rücken
hoch

Sofa groß ohne Seitenteil
Rücken hoch

Sofa groß ohne Seitenteil
Rücken hoch

131/96/77/45

151/96/77/45

171/96/77/45

131/96/83/45

151/96/83/45

171/96/83/45

Elementy s pravou područkou výška zad standard

Elementy s pravou područkou výška zad vysoká

N65R

N75R

N85R

P65R

NH65R

NH75R

NH85R

PH65R

Sofa mit Seitenteil

Sofa groß mit Seitenteil

Sofa groß mit Seitenteil

Sofa 3-sitzig mit Seitenteil

Sofa mit Seitenteil Rücken
hoch

Sofa groß mit Seitenteil
Rücken hoch

Sofa groß mit Seitenteil
Rücken hoch

Sofa 3-sitzig mit Seitenteil
Rücken hoch

146/96/77/45

166/96/77/45

186/96/77/45

211/96/77/45

146/96/83/45

166/96/83/45

186/96/83/45

211/96/83/45

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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Elementy s levou područkou výška zad standard

Elementy s levou područkou výška zad vysoká

N65L

N75L

N85L

P65L

NH65L

NH75L

NH85L

PH65L

Sofa mit Seitenteil

Sofa groß mit Seitenteil

Sofa groß mit Seitenteil

Sofa 3-sitzig mit Seitenteil

Sofa mit Seitenteil Rücken
hoch

Sofa groß mit Seitenteil
Rücken hoch

Sofa groß mit Seitenteil
Rücken hoch

Sofa 3-sitzig mit Seitenteil
Rücken hoch

146/96/77/45

166/96/77/45

186/96/77/45

211/96/77/45

146/96/83/45

166/96/83/45

186/96/83/45

211/96/83/45

Koncové elementy pravé výška zad standard

Koncové elementy pravé výška zad vysoká

K75R

K105R

EG75R

KH75R

KH10R

EC75R

Longchair

Longchair groß

Ecksofa mit Hocker

Longchair Rücken hoch

Longchair groß Rücken hoch

Ecksofa mit Hocker Rücken
hoch

99/170/77/45

129/190/77/45

101/226/77/45

99/170/83/45

129/190/83/45

101/226/83/45

Koncové elementy levé výška zad standard

Koncové elementy levé výška zad vysoká

K75L

K105L

EG75L

KH75L

KH10L

EC75L

Longchair

Longchair groß

Ecksofa mit Hocker

Longchair Rücken hoch

Longchair groß Rücken hoch

Ecksofa mit Hocker Rücken
hoch

99/170/77/45

129/190/77/45

101/226/77/45

99/170/83/45

129/190/83/45

101/226/83/45

Rohový element výška zad standard

Rohový element výška zad vysoká

E

EH

Spitzecke

Spitzecke Rücken hoch

96/96/77/45

96/96/83/45

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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Elemente mit und ohne
Option zur ergoslide+Ausstattung:
Alle Elemente können
miteinander kombiniert
werden, egal ob mit oder
ohne Option zur
ergoslide+-Ausstattung.
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Taburety

Příslušenství

G75

G130

G150

U92

Hocker

Hocker groß

Hocker übergroß

Kopfstütze erforderlich für
ergoslide+-Funktion

70/64/46/0

125/64/46/0

145/64/46/0

51/17/25/0

Die Kopfstütze U92 ist
nicht in der ergoslideFunktion enthalten. Sie
muss für die Artikel mit
ergoslide-Funktion (IMOK,
IMOR, IMOL) für den
bequemen Sitzkomfort
unbedingt hinzu bestellt
werden.

U
Seitenteilkissen

46/52/0

Design područek

SAR re
SAL li

SBR re
SBL li

SCR re
SCL li

SDR re
SDL li

Seitenteilform A
ohne Aufpreis
OHNE AUFMASS
15/94/57/0

Seitenteilform B
ohne Aufpreis
OHNE AUFMASS
15/94/57/0

Seitenteilform C
ohne Aufpreis
Aufmaß plus 7 cm pro ST
22/95/56/0

Seitenteilform D
ohne Aufpreis
Aufmaß plus 7 cm pro ST
22/95/56/0

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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Různé tvary
područek

Model je k
dispozici v
různých
provedeních
područek.

Dva
komforty sedu

ergoslide+
motorová

Dvě výšky
zad

Basic a
Lounge.
viz. informace
o výrobku

Elementy lze
za příplatek
vybavit funkcí
ergoslide+

Tento model je
k dispozici ve

a SB jsou

dvou výškách
zad.

provedení

Prostě

Vysoké elementy jsou v typovém

prošíváním. Područky SC a SD

plánu označeny příponou „H“ a „C“ v

byly vyrobeny s lemováním z kůže

čísle položky na druhé pozici.

a látky na okraji.

nádherné

područky SA

Spouští se pomocí dotykových
senzorových tlačítek. Pro větší pohodlí
je nutné doobjednat opěrku hlavy U 92.

Viz informace o výrobku

Informace o výrobku
Konstrukce čalounění:
Dvě komfortní varianty Basic a Lounge jsou v sedadle
a opěradle vzájemně sladěny. Basic pro pohodlné
sezení a lounge pro moderní, trendy sezení v měkkém
vzhledu. V sedadle a opěradle je nelze vzájemně
kombinovat. U objednávky prosím uveďte požadovaný
komfort sedu!
Design područek:
Nad podlahou, s nohou
SA - krychlový, úzký, cca 15 cm široký, s mokasínovým
švem. SC, krychlový, široký, cca 22 cm široký, s
kederem,Přídavek na každý boční díl + cca 7 cm
v úrovni podlahy, s plastovými kluzáky.
SB - krychlový, úzký, cca 15 cm široký, s mokasínovým
švem. SD, krychlový, široký, cca 22 cm široký, s
paspulkou,Přídavek na každý boční díl + cca 7 cm
Odolnost funkcí:
S funkcí ergoslide + je zaručena maximální nosnost
podnožky až 30 kg.
Flexibilní zásuvná opěrka hlavy, také pro ergoslide
+ položky: Všechny položky lze vybavit flexibilní
zásuvnou opěrkou hlavy U92 s polohováním s aretací.
Tu lze vložit jednotlivě mezi zadní část těla a zádový
polštář. Opěrka hlavy U92 není součástí funkce
ergoslide +. Pro položky s funkcí ergoslide +
(IMOK, IMOR, IMOL) pro pohodlné sezení je nutné
jej objednat samostatně.
Čalounění zad:
Všechny díly jsou vzadu skutečně čalouněné
Nákres sestavy:
Vzhledem k mnoha možným variantám

24700 MIROO

v koženém
zdobeny krásným mokasínovým

Kontrola objednávky
vytvořte nákres sestavy. V typovém plánu pro koncové
prvky jsme pro vás červeně označili spojovací strany.
Boční plochy:
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.
Provedení závitu na boční části SA / SB:
Model je vyroben v koženém provedení na bočnici SA /
SB s mokasínovým prošíváním. To v látkovém
provedení není možné. Poté je na područce zapracován
ozdobný šev.
Vlastnosti a příslušenství:
Příplatek: motorová ergoslide+ funkce (na sedadle).
Ovládání elektronického nastavení zad je ukryté jako
dotykový senzor mezi sedadlem a bočnicí. Funkce
ergoslide + není z technických důvodů možná s
koncovými a rohovými prvky.
ergoslide+ funkce:
Při aktivaci funkce ergoslide+ se sedák nejprve posune

o několik cm dopředu, čímž se zvětší hloubka sedáku.
Teprve poté se při dalším zmáčknutí zvedne opěrka
nohou a záda se ergonomicky sníží spolu se sedákem.
ergoslide+ je kombinací funkce ergoslide a nastavení
hloubky sedáku s prodlouženou podnožkou.
Prvky s a bez možnosti pro ergolide+ funkce:
Všechny prvky lze vzájemně kombinovat, ať už s nebo
bez možnosti ergoslide+ funkce.
Všechny uvedené rozměry jsou přibližné rozměry v
cm. Vyhrazujeme si právo na změnu bez
upozornění. Rozměry jsou uvedeny jako šířka /
hloubka / výška / výška sedu. Rozměry se vztahují
na područku SA.
Celkový rozměr sestavy:
U tohoto modelu sedák křesel a rohových pohovek s
taburetem vyčnívá cca 2 až 3 cm do sedací strany.
Výsledkem jsou tedy jiné rozměry než pouhé přidání
rozměrů dílu. Vezměte to prosím na vědomí. Tím není
omezena funkce ergoslide+.
Výška sedu: cca 45/47 cm
Hloubka sedu: cca 58 cm
Hloubka sedáku při vysunutém sedáku: cca 70 cm
Hloubka sedu s vysunutým sedákem a opěrkou nohou:
cca 104 cm
Doporučená vzdálenost od zdi včetně funkce: cca 10
cm, navíc s podhlavníkem U 92 cca 27 cm
Celková hloubka s vysunutým sedákem a opěrkou
nohou a sníženým opěradlem: cca 154 cm
Poznámka ke konstrukci čalounění:
U tohoto modelu byly zpracovány komorové polštáře v
sedáku a opěradle, které jsou vyplněny vysoce kvalitní
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směsí polyesterových vláken a pěnových tyčinek. To
může vést k zvýraznění jednotlivých komor to je
charakteristika produktu.
Obzvláště neformální čalounění:
Čalounění tohoto modelu je zpracováno obzvláště
ležérním způsobem, aby vytvořilo určitý vizuální
vzhled. Zde použité zvláště ležérní čalounění se
vyznačuje super měkkým / měkkým povrchem.
Potahy mohou již při dodání vykazovat výrazný vlnitý
vzor, který je vzhledem k designu a konstrukci
zamýšlen a který lze používáním zpevnit. To
nepředstavuje vadu kvality, ale jde o vlastnost
související s modelem.

• Sestava a potah
• motorizovaná ergoslide+ funkce
(příplatek)
• Design područky
• Konstrukce / výška nohy
• Barva kovu na nohy
• Basic nebo lounge komfort
(informace o výrobku)
• taburet
• Nákres sestavy
• Kontrastní prošití
• Flexibilní zásuvná opěrka hlavy
(nezbytná pro funkci ergoslide+)
• Čalounění bočních ploch

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

Konstrukce čalouněného nábytku

24700 MIROO

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.

1. Rám - nosný rám, zadní rám: konstrukce z bukového
dřeva; Funkční rám Inliner: kovová konstrukce
2. Sedák s trvale pružnými vlnovými pružinami
3. Čalounění sedáku z ergo-PUR pěny a kvalitní směsi
polyesterových vláken a molitanových tyčí, plněné v
komorách - comfort basic nebo lounge
4. Odpružení zad pružnými popruhy na čalounění
5. Čalounění zad z ergo-PUR pěny s diolenovým potahem a
kvalitní směsí polyesterových vláken a pěnových tyčinek,
plněné v komorách
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.

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

Nohy

ca. 15 cm/12
cm/výška sedu dřevěná dub
olejovaný P58
ca.
45 cm
F S6
ca. 17 cm/14
dřevěná dub
cm/výška sedu olejovaný P58
ca.
47 cm
F S7

kovová různé
barvy kovu

kovová chrom
lesk

kovová lyžina
čtyřhraná trubka
různé barvy kovu

Plastový kluzák

F C3

F D4

F S8

F 00

kovová různé
barvy kovu

kovová chrom
lesk

kovová lyžina
čtyřhraná trubka
různé barvy kovu

Plastový kluzák

F C4

F D5

F S9

F 85

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, 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 co nejlepší shodu.
Výška nohou a sedu:
Vzhledem ke dvěma dostupným výškám nohou je model k dispozici v
různých výškách sedáku a celkové výšce. Musí být specifikováno
provedení nohy. S područkami blízko k podlaze se výšky sedáku
dosáhne vysunutím bočního dílu směrem dolů. Požadovanou výšku
sedadla uveďte v objednávce. Nohy jsou vpředu záměrně o 2 cm
výše než vzadu.
Plastové kluzáky:

Možné barvy kovu

chrom lesk.
M20

stříbrná
M21

bronzová
M56

anthrazit
M95

černá
M99

www.inelis.cz
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Plastové kluzáky jsou k dispozici pouze pro područky blízko
podlahy.
Ochrana nohou a podlahy:
S velmi štíhlými nábytkovými nožičkami v záměrně drobném
vzhledu a s malou kluznou plochou dochází ke zvýšenému tlaku na
podlahu. K ochraně před poškrábáním a tlakovými body na citlivých
a nebo měkkých podlahách doporučujeme používat nábytkové
kluzáky vyrobené z plsti nebo jiné vhodné podložky. I když nábytek
neposouváte, může být užitečné dát pod něj koberec nebo běhoun.
Provedení nohou:
U prodloužených pohovek jsou obecně namontovány opticky
odpovídající nožky namísto vodicích lišt. V přední části
prodlouženého sedáku, pro koncové prvky,pod taburetem a pro
rohové díly.

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

24700 MIROO

miroo - příklady sestav
Rohová sestava

Uspořádání pohovky

N 85L li - K 105R re

N 75 - N 85

315x190

277x297

Potah: V39/54 cappucino, područky SA

Potah: Z73/50 terra, područkySB
Příklad objednávky na základě příkladu rohové kombinace N85L vlevo K105R vpravo:
bez ergoslide +:
N85L vlevo - K105R vpravo
s ergolide + vlevo:
MI85L levý - IMOL - MI85K - K105R pravý - U92
ergoslide + na obou sedadlech:
MI85L vlevo - IMOL - MI85K - IMOK - K105R vpravo - U92 - U92
Příklad objednávky na základě příkladu složení pohovky v obývacím
pokoji N75 - N85:
bez ergoslide +:
N75 - N85
s ergoslidem + na levém sedadle:
N75 - MI85L levý - IMOL - MI85R pravý - U92
ergoslide + na dvou sedadlech:
N75 - MI85L vlevo - IMOL - MI85R vpravo - IMOR - U92 - U92

Potah: Z90/50 cogcac, područky SA
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