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[sally]
Kompaktní, pohodlný, jednoduše brilantní.
Tento model je jako dizajnorientovaný s extravagantní

tvorbou

područek

pohodlný.Elegantní

mimořádně

a je

záhyb

na

područkách

je

nepřehlédnutelný. Štíhlé nohy

s vhodnými kovovými barvami noh. Vypadá
jednoduše sexy.
Design: Jan Armgardt

Potah: Z77/42 bianco

spring core

grid

contrasting thread

tuck

metal colour

casual
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Pohovky

Křeslo

M70
armchair

N70
sofa

N80
large sofa

N90
large sofa

P70
large sofa 3 seats

84/84/78/43

154/84/78/43

174/84/78/43

194/84/78/43

224/84/78/43

Elementy s levou područkou

Elementy s pravou područkou

N70R

N80R

N90R

N70L

N80L

N90L

sofa with armpart

large sofa with armpart

large sofa with armpart

sofa with armpart

large sofa with armpart

large sofa with armpart

147/84/78/43

167/84/78/43

187/84/78/43

147/84/78/43

167/84/78/43

187/84/78/43

Ukončovací elementy pravé

Ukončovací elementy levé

K90R

EG80R

K90L

EG80L

one arm chaise

corner sofa with ottoman

one arm chaise

corner sofa with ottoman

97/150/78/43

84/216/78/43

97/150/78/43

84/216/78/43

Taburety

G70

G140

ottoman

extra large ottoman

71/62/43/43

141/62/43/43
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Kontrastní
prošití
V některých
barvách
kůže je
tento model
dostupný
s kontrstním
prošíváním, na
područce vpředu a
vzadu ,bez příplatku

Jednoduše
pěkné
Výrazné
lemování na
područkách
vytváří
jedinečný
vzhled.

Křeslo

Kovové barvy pro
nohou

Křeslo je
součást modelu,
ale může
být i jako
středobod
Vášeho prostoru
pro jeho krásný vzhled.

Informace o výrobku
Zadní strana:
Všechny elementy jsou celočalouněné.
Nákres:
K dispozici je mnoho různých variant, pošlete nákres
sestavy. Označili jsme červenou barvou spojovací
strany pro ukončovací elementy (v typovém listě).
Spojovací strany:
Za příplatek mohou být spojovací strany v originálním
potahu místo technické látky.
Šití:
Ozdobné,jednoduché-rovné, nebo dvojité šití se může
lišit v látce a v kůži. Výrobce si vyhrazuje právo na
změnu provedení šití u látky – může být nahrazeno
jednoduchým.
Kontrastní šití:
Tento model je k dispozici v několika barváchkůže
s barevným kontrastním šitím bez příplatku.
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Některé nohy
jsou k
dispozici v
kovových
barvách s
vysokým leskem
chromové, matné,
chromové bronzové, antracit,
nebo černé.Uvádět na objednávce.

Kontrola objednávky
Hloubka sedu: ca. 54 cm
Hloubka sedu u prodl. pohovky: ca. 120 cm
Informace o struktuře čalounění:
Komorové polštáře na plněné vysoce kvalitní směsí polyesterových
vláken a pěnových tyčinek.To může vést k obkreslení jednotlivých komor.
Je to typická vlastnost pro tento model.
.
Zvlášť ležérní čalounění:

•Struktura apotah
• Nohy
• Barva kovových noh
• Nákres
• Kontrastní barevná nit/kontrastní šití

Čalounění tohoto modelu je úmyslně ležérní.
Jedná se o super měkký povrch.
Už pri expedici může být potah zvlněný. Během používání se může pota hvlnit ještěvíc.
Toto nepředstavuje žádnou vadu v kvalitě, ale jedná se o zvláštní modelovou vlastnost výrobku.

Pokud nebude na objednávce uvedeno č. kontrastní
nitě, bude dodáno tón v tónu.
Kontrastní šití je dostupné jen vpředu a vzadu na
područkách.
Doporučení:
Doporučujeme stůl z naší modelové řady 40024 jako
doplněk.
Všechny rozměry jsou přibližné. Vyhrazujeme si právo na
změnu bez předchozího upozornění. Rozměry jsou dané
následnovně: Š/H/V/Výška sedu.
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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. Konstrukce– Bukové dřevo.
2. Sedák s elastickými vlnovými pružinami.
3. Výplně sedu:– pružinové jádro ergo-PUR-pěna
s diolénovým krytím.
4. Pod zády: pružné popruhy.
5. Výplň zad: vysoce kvalitní směs pěnových tyčinek
a polyesterových vláken.

Design zde vyobrazeného řezu neodpovídá modelu
na této stránce katalogu.

Nohy
Kovové barvy:
Všechny nohy jsou dostupné v různých kovových barvách. Uvést při

objednávání.
Prášková barva:
barvy M56 bronz, M95 anthracit a M99 černé jsou s práškovým
postřikem.

Kovové nohy

kovové nohy

F J3

F S1

Dostupné kovové barvy

Chrom lesklý

chrom matný

bronz

antracit

černá

M20

M21

M56

M95

M99
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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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sally–příklady sestav

Potah: Z77/42 bianco

Rohová sestava
Potah: Z77/42 bianco

N 80L li - EG 80R re

251x216

Potah: Z69/71 lemon
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