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[taboo]
... sestkává se s duchem času
Drzá a přesto okouzlující. Designově vychází vstříc
potřebám moderních interiérových designérů.

Potah: Z73/95 graphit
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Pohovky

NF

NL

PF

PL

Sofa mit Seitenteilverstellung

Sofa übertief mit
Seitenteilverstellung

Sofa groß mit Seitenteilverstellung

Sofa groß übertief mit
Seitenteilverstellung

202/91/76/41

202/101/76/41

232/91/76/41

232/101/76/41

Taburety a příslušenství

GF004

UG004

U

U69

Z

Hocker übergroß ausziehbar
ohne Zwischentisch

Zwischenablage für Hocker
GF004

Seitenteilkissen

Kissen groß

Sockelfuß

130/64/41/0

41/59/7/0

60/60/0

70/70/8/0

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
područky
Područky jsou
standardně
polohovací a
jsou vybaveny
aretační
funkcí.

Taburet s

Výška sedu a nohou

uložným
prostorem

Model je k dispozici v různých výškách

Taburet
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Kontrastní
prošití

sedu díky dvěma dostupným výškám
nohou. Musí být specifikováno

Tento model

provedení nohy.

je v některých

GF 004 je

barvách kůže

roztažitelný

na žádost

do šířky a

bez příplatku

obsahuje

k dispozici s kontrasním prošíváním.

úložný prostor. S deskou se z něj stane
stůl. Dřevěná deska je k dispozici v
různých barvách.

Informace o výrobku
Flexibilní područky:
Polohovací područky s aretační funkcí zaručují
maximální nosnost až 25 kg. Neslouží jako sedačka.
Stolička GF 004:
Taburet GF 004 lze otevřít až do šířky cca 167 cm. Pod
sedadlem najdete obrovský úložný prostor. Deska UG
004 promění váš taburet ve stolek. Lze ji objednat jako
volitelnou možnost. Funkční taburetky nemají pružinové
jádro v sedáku Dřevěná deska ve schránce je dostupná
v různých odstínech moření, při objednávce prosím
uveďte požadovanou barvu dřeva.
Čalounění zad:
Všechny díly jsou vzadu skutečně čalouněné.
Normálně hluboké a extra hluboké elementy:
Prvky s normální hloubkou jsou zobrazeny světle šedou
barvou, prvky s nadměrnou hloubkou jsou zobrazeny
tmavě šedou.
Boční strany:
Bočnice lze za příplatek dodat s originálním potahem
místo technické látky.
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 prošití:
Tento model je dostupný v řadě barev kůže a látek s
kontrastní nití bez příplatku. Uvedené barvy najdete na
krycím listu jednotlivých kvalit kůže v našem látkovém /
koženém vzorkovníku. Vždy prosím uvádějte kontrastní
číslo nitě, jinak bude dodáno tón v tónu.

Kontrola objednávky
• Sestava a potah
• Konstrukce / výška nohy

Všechny uvedené rozměry jsou přibližné rozměry v
cm. Vyhrazujeme si právo na změnu bez upozornění.
Rozměry jsou uvedeny jako šířka / hloubka / výška /
výška sedu a vztahují se k výšce nohy cca 13 cm.
Hloubka sedu: cca 59 cm
Hloubka sedáku pro elementy s příponou „L“: cca 69 cm
Šířka GF 004 při plném roztažení: cca 167 cm
Výška sedáku: cca 41 cm / 43 cm
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 shodu.
Tvorba vln:
Látka a kůže se vlivem tělesné hmotnosti více či méně
natahuje. Což může způsobit, že se v potahu vytvoří
"vlny". Tato vizuální změna nemá vliv na použití, funkci a
životnost a nepředstavuje vadu materiálu.
Základní noha Z:
Pokud mají být prvky a pohovky s boční částí nebo bez
ní umístěny přímo vedle prvků nebo pohovek s boční
částí nebo bez ní, je nutný Z noha. Základní nohu je
nutné objednat samostatně. Viz ceník.

• Tón moření pro desku UG004
• Nákres sestavy
• Kontrastní prošití
• Polštář
• taburet
• Základna Z
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Konstrukce čalouněného nábytku
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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.

1. Rám - konstrukce z bukového dřeva
2. Sedák s trvale pružnými vlnovými pružinami
3. Struktura čalounění sedáku - pružinové jádro
zakomponované do ergo-PUR pěny s diolovým potahem
4. Odpružení zad pružnými popruhy na čalounění
5. Čalounění zad z ergo-PUR pěny s diolenovým potahem

Design zde vyobrazeného řezu neodpovídá modelu
na této stránce katalogu.

Nohy

ca. 13 cm/
kovová noha lesklá kovová noha chrom
výška sedu ca.
lesk
41 cm
F 62

F 1B

dvojité platové
kolečko (2 cm vyšší)
F 60

Výška sedu a nohou:
Vzhledem ke dvěma dostupným výškám nohou je
model k dispozici v různých výškách sedu a celkové
výšce. Musí být specifikováno provedení nohy.
Na taburet GF 004 lze namontovat plastová
kolečka F 60 o délce cca 5 cm.
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 shodu.

ca. 15 cm/
kovová noha lesklá kovová noha chrom
výška sedu ca.
lesk
43 cm
F 3Z

F 1F
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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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taboo- příklady sestav
Uspořádání pohovky

Uspořádání pohovky

NF - PF

NF - PF

293x323

293x323

Potah:Z59/99 schwarz

Potah: Z77/95 graphite
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