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Olala [ole]!
Když vás tato útulná židle pozve k pohodlnému
příjemnému posezení, zažijete nezapomenutelné chvíle.
Tuto zvláštní atmosféru dodá možnost volby podnože,
otočné nebo houpací, a volba barvy
a kontrastního provedení.

potah: Z79/26 petrol
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Otočná kovová
podnož

Černá kovová,
práškově lakovaná
a otočná podnož
je vybavena
zpětným mechanismem,
který ji vrací do původní
polohy poté, co se osoba
postaví.

Volný houpací
rám

Elegantní
odpružená
konstrukce
je práškovaná
na černou barvu.

Kontrastní
šití/nit

Kombinované potahy

V některých
barvách kůže
tento model
může být
dodaný
s kontrastním
šitím/nití bez příplatku.

Popis k objednávce
Kombinované potahy:
Tento model může být dodán v kombinaci různých
potahů. To můžete vidět na obrázku a v ceníku.
Cena 1: vnější záda/ područky
Cena 2: vnitřní sedák/záda/područky
Vzhled švů:
Dekorativní, ploché nebo dvojité švy mohou vypadat
jinak v látce a jinak v kůži. Z výrobních důvodů mohou
být švy u potahu v látce vynechány nebo nahrazeny
jednoduchými švy.
Nosnost:
Maximální nosnost této židle je garantována do 120 kg..
Design noh/ rámu:
Područka MED:
Otočný rám F W1 – černě práškově
lakovaný MEZ:
Volný houpací rám F W2 - černě práškově lakovaný
Ochrana podlahy:
Pro ochranu podlahy s hladkým povrchem byste měli na
rám připevnit plstěné podložky.
Všechny rozměry jsou přibližné v cm. Vyhrazujeme
si právo na změnu. Míry se uvádějí takto: š/h/v/výška
sedu.
Hloubka sedu: cca 43 cm
Výška područky: cca 66 cm
šíře sedáku vpředu:cca 48cm
vzadu: cca 39 cm
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Tento model může být dodaný v
kombinovaných potazích, barvách.
Viz popis výrobku.

Kontrola objednávky
Kontrastní šití:
U některých barev kůže může být tento model dodáván s kontrastním prošitím bez příplatku. Barvy,
jak jsou uvedeny, naleznete na hlavním listu každé kvality kůže ve vzorníku.
Pokud nebude v objednávce uvedeno číslo kontrastního prošití, bude dodáno tón v tónu.
Modelové vlastnosti:
Čalounění tohoto modelu bylo záměrně vyrobeno volné k dosažení určitého
vizuálního efektu. Toto není vada kvality, ale specifická vlastnost modelu,
která zaručuje optimální komfort sedu.
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• potah (dostupné kombinování)
• podnož
• kontrastní šití/nit
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Popis čalounění

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. Konstrukce - kovová konstrukce, sedák - dřevovláknitá

H19900003

deska
2. Čalounění sedáku - ergo-PUR pěna s diolenovým krytím.
3. Čalounění zadní opěrky- ergo-PUR pěna s diolenovým krytím.

Nohy

Kovové otočné
černé

černá

F W1

F W2
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odpružená konstrukce
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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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ole - příklady židlí

potah: Z79/26 petrol
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