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[Royal]
Variabilní a přece stále nadčasový.
Přímočarý a klasický ve stejném čase. Pro odborníky,
kteří milují a odhadnou eleganci v jednoduchém tvaru.
Můžete se rozhodnout, kterou
upřednostnit

měkčí nebo

područku

si vybrat,

tvrdší sezení. Můžete

ovlivnit výšku zádové opěrky, sedáku.
Design: Wilhelm Bolinth

potah: Z69/50 cognac, SC područka

Pružinové jadro

komfort

www.inelis.cz

mriežka

podrúčky

výšk

sedu

Výška chr.op

Kontrastné šitie

ležérne
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Křesla

M55

MH55

armchair only available with
armpart design SBR/SBL

armchair tall back only
available with armpart
design SBR/SBL

76/89/86/46

76/89/102/46

Pohovky

N60

NH60

N70

NH70

N80

NH80

N90

NH90

sofa

sofa tall back

sofa

sofa tall back

large sofa

large sofa tall back

large sofa

large sofa tall back

145/89/86/46

145/89/102/46

165/89/86/46

165/89/102/46

185/89/86/46

185/89/102/46

205/89/86/46

205/89/102/46

N60R
sofa with armpart

NH60R
sofa with armpart tall back

N70R
sofa with armpart

NH70R
sofa with armpart tall back

N80R
large sofa with armpart

NH80R
large sofa with armpart tall
back

N90R
large sofa with armpart

NH90R
large sofa with armpart tall
back

133/89/86/46

133/89/102/46

153/89/86/46

153/89/102/46

173/89/86/46

173/89/102/46

193/89/86/46

193/89/102/46

Elementy s područkou
pravou

Elementy s područkou levou

N60L

NH60L

N70L

NH70L

N80L

NH80L

N90L

NH90L

sofa with armpart

sofa with armpart tall back

sofa with armpart

sofa with armpart tall back

large sofa with armpart

large sofa with armpart tall
back

large sofa with armpart

large sofa with armpart tall
back

133/89/86/46

133/89/102/46

153/89/86/46

153/89/102/46

173/89/86/46

173/89/102/46

193/89/86/46

193/89/102/46

.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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Otomany pravé

Otomany levé

EG70R

EC70R

EG70L

EC70L

corner sofa with ottoman

corner sofa with ottoman
tall back

corner sofa with ottoman

corner sofa with ottoman
tall back

89/206/86/46

89/206/102/46

89/206/86/46

89/206/102/46

Područky

SAR raf
SAL laf

SBR raf
SBL laf

SCR raf
SCL laf

armpart A
for upcharge

armpart B
no upcharge

armpart C
for upcharge

9/79/64/0

11/78/61/0

16/85/57/0

.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.

3

13080 ROYAL

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

Různé
područky

Tento model je k dispozici s různými
područkami
Viz. popis

Popis
Zadní strana pohovky:
Všechny díly mají čalouněná záda.
Šev:
Ozdobné, jednoduché -rovné nebo dvojité švy se
mohou lišit v provedení látka nebo kůže. Výrobce si
vyhrazuje právo na změnu provedení švů. V látce
mohou být vynechány nebo nahrazeny jednoduchými.
Doporučujeme:
Doporučujeme stoly z modelové řady 40024 jako
doplněk.
Područky:
Křesla jsou dostupná jen s područkami SB.
Všechny rozměry jsou přibližné v cm. Vyhrazujeme si
právo na změnu. Rozměry jsou:
šířka/hloubka/výška/výška sedu. Rozměry jsou na
područku SA .

Dva komforty
sedu

Výška zad
vysoké

Tento model je dostupný ve dvou
komfortech sedu. Komfort Basic
je pro tvrdší, stabilní sezení
a komfort Lounge je
modernější, trendy sezení v neformálním
vzhledu. Prosíme upřesnit v objednávce.

Tento model je dostupný v standardní
výšce jako i ve vyvýšené(položka
“H” a “C”). Výška opěrek
nemůže být navzájem kombinovaná.

Kubický
vzhled

Tento model je dostupný ve
dvou různých výškách sedu a opěrek
zad. Prosíme upřesnit v objednávce.

Tento model má klasický kubický design
z přední strany sedadla.

• Struktura a potah
• Komfort sedu Basic nebo Lounge

Jsou dostupné dvě různé výšky sedu: cca. 46 cm a cca. 48

cm. Při objednávání s područkou k zemi je třeba
upřesnit výšku sedu. Příklad: SB R 46.
Struktura čalounění:

( info v popise)
• Dizajn područky
• Výška sedu
• Kontrastní šití/nit

U obou komfortů sedu, komfort Basic a komfort Lounge

jsou vzájemně sladěny sedáky i op. zad.
Komfort Basic je pro pohodlné sezení a Komfort
Lounge je moderní, trendy sezení s měkkým vzhledem.
Nemohou být kombinované navzájem, sedák a opěrka zad.

Prosíme zadat komfort sedu do objednávky!
Kontrastní šití:
V některých provedeních kůže, může být tento model
dodán s barevným kontrastním šitím, bez příplatku.

Prosíme, při objednávání zadat č. kontrastní

SB =kubický, šířka cca. 11 cm (o +
cca. 2 cm /područka)

Je to typická vlastnost pro tento model.
Specifické vlastnosti modelu::

Područky SA a SC nejsou k dispozici pro křesla
M55 a M55H.
Jsou jen s područkou SB.

Výška sedu/
zadní opěrka

Kontrola objednávky

Výška sedu s područkou k zemi:

Hloubka sedu: cca. 52 cm
Výška sedu: cca. 46 cm/48 cm
Výška opěrky zad vysoké: cca. 102 cm/104 cm
Područky:
SA = úzká s ohnutým polštářem, příplatek,
šířka cca. 9 cm

SC = kubický, s polštářem, příplatek,
Šířka cca. 16 cm (o + cca. 7 cm / područka)

13080 ROYAL

nitě, v opačném případě bude dodáno tón v tónu.

Informace o struktuře čalounění:
Zadní opěrka je u tohoto modelu plněna vysoce kvalitní
směsí polyesterových vláken a pěnových tyčinek. To může vést
k obkreslení jednotlivých komor.

Speciální čalounění u tohoto modelu je úmyslně
ležérní, aby byl dosažen určitý vizuální efekt.
Tato vlastnost není závadou kvality, ale je charakteristická pro

daný model, pro optimální komfort sezení.
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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.

Popis
1. Rám – kovová, trubková
konstrukce, područka – bukové
dřevo

2. Elastické vlnové pružiny
3. Čalounění sedáku v komfortu sezení Basic a Lounge
(uvádět v objednávce) – spirálová pružina začleněná do ergoPUR pěny s diolénovým krytím.
4. Zádová opěrka s trvale elastickými vlnovými popruhy.
5. Čalouněná záda směs vysoce kvalitního polyesterového

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.

vlákna a pěnové tyčinky v komorových polštářích.

.

Nohy

matné kovové nohy

F 27
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Nejvyšší evropské ocenění
za
systematické
environmentální řízení ve
společnosti.
Zlepšení
environmentální výkonnosti.

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

Royal – příklad sestavy
sestava
NH 70 - NH 80

254x274

Potah: Z69/50 cognac, SC podrúčka
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