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[salsaa]
Symbióza tvaru a funkce.
Toto křeslo vás svojí prošívanou zádovou opěrkou
upoutá v každé místnosti na první pohled. Když se
posadíte, překvapí vás dokonalý pocit pohodlí díky
funkci zad

a područky.Otočná podnož je

k dispozici v různých kovových barvách.

poťah: Z83/12 ruby red

Výška sedu

výška zad. op
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op.hlavy

sedák/zad.op.

Sedák/chrbát

otoč. podnož

kov. farby

ĺežérne
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Křesla

Příslušenství

MS50.

MM50.

ML55.

U90

Malé samostatné křeslo
s funkcí plynové pružiny
v zádové opěrce
80/81/112/46

Střední samostatné křeslo
s funkcí plynové pružiny v
zádové opěrce
80/81/117/49

Velké samostatné křeslo
s funkcí plynové pružiny
v zádové opěrce
85/81/122/52

Krční polštář

Art.-Nr. pro dvojitý
motor= F40 (příplatek)
Art.-Nr. pro dvojitý
motor s aku= F70
(příplatek)
Art.-Nr. f. komb.Rü.-/
STL-Funktion = RSF
(Mehrpreis)

Art.-Nr. pro dvojitý motor
= F40 (příplatek)
Art.-Nr. pro dvojitý
motor s aku = F70
(příplatek)
Art.-Nr. f. komb.Rü.-/
STL-Funktion = RSF
(Mehrpreis)

Art.-Nr. pro dvojitý motor
= F40 (příplatek)
Art.-Nr. pro dvojitý
motor s aku = F70
(příplatek)
Art.-Nr. f. komb.Rü.-/
STL-Funktion = RSF
(Mehrpreis)

41/7/27/0

.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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Flexibilní
opěrky hlavy

Výška sedáku a opěradla

Kombinovaná

Nastavení sedadla / opěradla

Prvky s příponou „MM“ a „ML“ mají

funkce záda /
područky

Křesla jsou standardně vybavena

vyšší výšku sedáku a opěradla, čehož
je dosaženo vyšší základnou.

Pohodlně se
opřete

manuální funkcí opěradla. Funkce je za
příplatek dostupná i s motorem. Viz
informace o výrobku.

Všechny

Křesla lze za

položky jsou

příplatek

standardně

vybavit

vybaveny plynulým

kombinovanou úpravou zadní/boční

nastavením opěrky

části. Viz informace o výrobku.

Pohodlný krční
polštář lze
jednoduše
zavěsit přes hlavovou část opěradla.

hlavy.

Kontrola objednávky

Informace o výrobku
Nastavení sedadla / opěradla:
Opěradlo se naklápí dozadu, zároveň se sedák posouvá
dozadu a mírně klesá. Opěrka nohou se vysune. Celkově
zůstává úhel mezi opěradlem a sedákem nezměněn.
Ručně s plynovou pružinou:
Ovládáním chromované páčky na boku můžete opěradlo
plynule snižovat svou tělesnou hmotností, aniž byste
museli měnit sedadlo nebo opěrku nohou. Požadovanou
polohu sezení lze uzamknout. Motorové nastavení (za
příplatek):
Nastavení opěradla lze za příplatek objednat také s
dvojitým motorem (č. položky = F40) nebo s dvojitým
motorem s akumulátorem (č. položky = F70).
Motorizované nastavení s baterií:
V případě motorrového nastavování pomocí dvojitého
motoru s baterií je třeba zajistit, aby se baterie každých 4
až 6 týdnů plně nabila, i když nebyla funkce pravidelně
používána.
Kombinovaná funkce zad / područek:
Područky se za příplatek posouvají dozadu současně se
sklonem zad (č. výr. = RSF). Funkce je možná pouze ve
spojení s motorickým nastavením sedadla / opěradla
pomocí dvojitého motoru (č. položky F40) nebo dvojitého
motoru s baterií (č. položky F70).
Omezení rotace:
Křesla s napájením přes napájecí kabel jsou omezena na
otáčení maximálně o 355°, což slouží k zajištění
napájecího kabelu.
Vzor švu:
Ozdobné, kácené nebo dvojité švy se mohou lišit v látce
a kůži. Výrobní

V látkové verzi lze švy vynechat nebo je nahradit
jednoduchými švy.
Všechny uvedené rozměry jsou přibližné rozměry v
cm. Vyhrazujeme si právo na změnu bez upozornění.
Rozměry jsou uvedeny jako šířka / hloubka / výška /
výška sedu.
Hloubka sedu: cca 50 cm
Celková hloubka s funkcí:
MS: cca 162 cm
MM: cca 166 cm
ML: cca 167 cm
Vlastnost související s modelem:
Čalounění tohoto modelu je záměrně ležérně
zpracováno tak, aby vytvořilo určitý vizuální vzhled.
Tvorba vln nepředstavuje vadu kvality, ale je to vlastnost
související s modelem, která zajišťuje optimální komfort
sezení.

• Potah
• Design nohou
• Barva kovu na nohy
• Barva na dřevěné nohy
• Manuální / motorové nastavení
sedadla / opěradla (příplatek)
• Kombinovaná funkce zad/područek
(příplatek)
• Polštář
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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 čalounění
1. Rám – kovová trubková
konstrukce,područky – bukové
dřevo - struktura
2. Odpružení sedáku trvale elastickýmivlnovými pružinami
3. Čalounění sedákuergo-PUR-pěnou s diolenovým krytím.
4. Odpruženízad ergo-PUR-pěnou.
5. Čalouněnízadsměs vysoce
kvalitníchpolyesterovýchvláken apěnových
tyčinekv komorových polštářích.
Design zde vyobrazeného řezu neodpovídá modelu
na této stránce katalogu.

Nohy

Hvězdicová
noha
chrom lesklý

Otočný talíř –
různé kovové
odstíny
příplatek

F U1

F U2

Dřevěný talíř
otočný talíř –
různé kovové
odstíny
příplatek

Křížová ocel
niklová
glazovaná
příplatek

Barvy nohou:
Nohy se dřevem jsou k dispozici v různých odstínech moření. Rádi
vám poradíme.
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 zápas.
Kovové barvy:
Kovová základna F U2. je 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.

FU 4

F U3

Kovové barvy

lesklý chrom
M20

matný chrom
M21

bronz
M56

antracit
M95

černá

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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salsaa –příklady křesel

Potah: Z62/14 rosso

Potah: Z62/99 schwarz
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