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Pauza k zamyšlení.
A po večeři se pohodlně opřete...
Volně výkyvná záda dodá vaší kávě osvěžující
šmrnc.

Potah: Z73/11 ruby red

Rückenhöhen

Wipprücken
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Rollen

Kontrastnaht

Sitzhöhe
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Křesla

M

MH

samostatné křeslo

samostatné křeslo
vysoká záda

62/59/87/49

62/62/95/49

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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Dvě výšky
zad

Kolečka

Houpavé
posezení

Kontrastní
prošití

Opěradlo
se mírně
kýve.

Tento model
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Křesla mohou
Toto pohodlné

být vybavena

křeslo je k

plastovým

dispozici ve

dvojitým

dvou různých

kolečkem

Barvách kůže

výškách zad - cca 87 cm a cca 95

nebo parketovým kolečkem.

na žádost

cm.

Kolečka jsou každé o 2 cm vyšší,

bez příplatku

což znamená, že můžete ovlivnit

k dispozici s

výšku sedáku.

kontrasním prošíváním.

je v některých

Informace o výrobku

Kontrola objednávky

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 vlákno:
Tento model je dostupný v řadě barev kůže a látek s
kontrastní nití bez příplatku. Uvedené barvy najdete na
krycím listu jednotlivých vzorkovnících 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. Rozměry se vztahují k základně F 49.
Hloubka sedu: cca 45 cm
Výška sedu: cca 49 cm
Výška sedáku s nohami F60 nebo F84: cca 51 cm
Výška boční části: cca 63 cm
Výška boční části s patkou F60 nebo F84: cca 65 cm
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.

• Potah
• Vzhled nohou
• Kontrastní
prošití
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Konstrukce čalouněného nábytku

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 - sedák: konstrukce z bukového dřeva; Zadní strana:
plastová deska
2. Odpružení sedadla pružnými popruhy čalounění
3. Čalounění zad z ergo-PUR pěny s diolenovým potahem
4. Zadní zavěšení s plastovou deskou
5. Čalounění zad z ergo-PUR pěny s diolenovým potahem

Design zde vyobrazeného řezu neodpovídá modelu
na této stránce katalogu.

Nohy
Výška sedu a nohou:
Kolečka F 60 a F 84 jsou cca o 2 cm vyšší, to znamená, že výška
sedáku se změní na cca 51 cm a výška bočnic na cca 65 cm. U nohy
F 49 je výška sedu cca 49 cm.

Hliníková noha
lesklá

Plastové dvojité
Parketové kolečko(2 cm výška)
kolečko (2 cm výška)

F 49

F 60
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F 84
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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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rialto- příklad
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