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16540 VALENTINOO

[valentinoo]
Moderní a funkční.
Součástí funkcí tohoto modelu je elegantní nastavení
hloubky sedáku. Elegantní švy mohou být zdůrazněny
ozdobným křížkovým stehem v kůži. Elegantní kovou
podnož lze objednat v různých kovových odstínech.

Potah: Z73/43 cream white
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Pohovky
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Elementy bez područek

NL75

NL85

NL75K

Sofa groß mit Sitztiefenverstellung

Sofa groß mit Sitztiefenverstellung

Sofa ohne Seitenteil mit
Sitztiefenverstellung 150/100/83/43

222/100/83/43

242/100/83/43

Elementy s levou područkou

Elementy s pravou područkou

ML75R

NL75R

NL85R

ML75L

NL75L

NL85L

Element mit Seitenteil mit
Sitztiefenverstellung

Sofa groß mit Seitenteil mit
Sitztiefenverstellung

Sofa groß mit Seitenteil mit
Sitztiefenverstellung

Element mit Seitenteil mit
Sitztiefenverstellung

Sofa groß mit Seitenteil mit
Sitztiefenverstellung

Sofa groß mit Seitenteil mit
Sitztiefenverstellung

111/100/83/43

186/100/83/43

206/100/83/43

111/100/85/42

186/100/83/43

206/100/83/43

Ukončovací elementy pravé

Ukončovací elementy levé

KL75R

K110R

KL75L

K110L

Longchair mit Sitztiefenverstellung

Longchair groß mit
Sitztiefenverstellung

Longchair mit Sitztiefenverstellung

Longchair groß mit
Sitztiefenverstellung

113/178/83/43

148/165/83/43

113/178/83/43

148/165/83/43

Taburety a příslušenství

Rohový
element

EL
Spitzecke für Artikel mit
Sitztiefenverstellung

G75

G150

U92

Z

Hocker

Hocker übergroß

Kopfstütze

Sockelfuß

75/61/43/0

150/61/43/0

60/13/24/0

112/112/83/43

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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Polštáře

UN75.

UN85.

U

UR75.

Nierenkissen für
Raster 75 cm

Nierenkissen für
Raster 85 cm

Seitenteilkissen

Kissen mit Rolle

68/7/35/0

78/7/35/0

58/58/6/0

72/8/20/0

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
hloubka sedu

Kovové barvy
pro nohy

Provedení
švu

U všech prvků

Některé nohy

Model

s příponou

lze objednat

potažený

Hlavovou

„L“ a

v lesklém

látkou je

opěrku U 92
s polohováním
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Flexibilní
zásuvná
opěrka hlavy

K 110R / L lze

chromu,

s káceným

celé opěradlo

stříbrné,

švem.

lze vložit mezi

na sedáku posunout o několik

bronzové

V kůži s ozdobným křížkovým švem.

zadní část pohovky a zádový

centimetrů dozadu, aby se zvětšila

nebo černé. V objednávce prosím

Kontrastní barevná nit v kůži a

polštář (kromě elementu EL - zde

hloubka sedu (s výjimkou rohových

uveďte požadovanou optiku.

některých barvách látky je možná

pouze uprostřed zad).

prvků). Celková hloubka se mění.

Krásné kubické
područky
dodávají
modelu
zajímavý vzhled. Zde
lze umístit područkový
polštář

bez příplatku.

Informace o výrobku
Čalounění zad:
Všechny díly jsou vzadu skutečně čalouněné.
Boční strany:
Bočnice lze za příplatek dodat s originálním potahem
místo technické látky.
Nákres sestavy:
Vzhledem k velkému počtu možných variací přiložte
prosím polohovací náčrt. U některých prvků v typovém
plánu jsme pro vás označili přistávací strany červeně.
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 podstavec. Základní nohu
je nutné objednat samostatně. Viz ceník.
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 k dispozici bez příplatku v barvě kůže a
některých barev látky s kontrastní nití. Uvedené barvy
najdete na krycím listu jednotlivých kvalit 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.
Hloubka sedu: cca 61 cm

Absolutně
přitažlivá

Kontrola objednávky
• Sestava a potah
• Barva kovu na nohy
• taburet
• Kontrastní nit
• Flexibilní zásuvná opěrka
hlavy
• Nákres sestavy
• Polštář
• Příslušenství
• Základna Z

Hloubka sedáku s funkcí: cca 81 cm
Celkové rozměry sestavy:
U tohoto modelu sedák křesel vyčnívá cca 2 až 3 cm do
sklopné strany. Výsledkem jsou tedy jiné rozměry než
pouhé přidání rozměrů elementů. Vezměte to prosím na
vědomí.
Obzvláště neformální čalounění:
Čalounění tohoto modelu je zpracováno obzvláště
ležérním způsobem, aby vytvořilo určitý vizuální vzhled.
Zde použité zvláště ležérní čalounění se vyznačuje
super měkkým / měkkým povrchem.
Potahy mohou již při dodání vykazovat výrazný vlnitý
vzor, který je vzhledem k designu a konstrukci zamýšlen
a který lze používáním zpevnit. To nepředstavuje vadu
kvality, ale jde o vlastnost související s modelem.
Poznámka ke konstrukci čalounění:
U tohoto modelu jsou zpracovány komorové polštáře v
sedácích a opěradlech, které jsou vyplněny vysoce
kvalitní směsí polyesterových vláken a pěnových tyčí. To
může vést k zvýraznění jednotlivých komor a je to
charakteristika zboží.
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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 - konstrukce z bukového dřeva; Zadní strana:
kovová konstrukce
2. Sedák s trvale pružnými vlnovými pružinami
3. Čalounění sedadel z ergo-PUR pěny a vysoce kvalitní
směsi polyesterových vláken a pěnových tyčí
4. Odpružení zad pružnými čalounickými popruhy a ergoPUR pěnou
5. Struktura zadního čalounění s vysoce kvalitní směsí
polyesterových vláken a pěnových tyčí, vyplněná komorami
Design zde vyobrazeného řezu neodpovídá modelu
na této stránce katalogu.

Nohy
Kovové barvy:
Všechny typy nohou jsou k dispozici v různých barvách kovu. Při
objednávce prosím uveďte požadovanou barvu.
Práškové lakování:
Barvy stříbrná M21, bronzová M56 a černá M99 jsou práškové barvy.
Ochrana nohou a podlahy:
S velmi štíhlými nábytkovými nožičkami v záměrně drobném vzhledu
a s malou kluznou plochou dochází ke zvýšenému tlaku na podlahu.
K ochraně před poškrábáním a tlakovými body na citlivých a/nebo
měkkých podlahách doporučujeme používat nábytkové kluzáky
vyrobené z plsti nebo jiné vhodné podložky. I když nábytek
neposouváte, může být užitečné dát pod něj koberec nebo běhoun.

kovová různé
barvy kovu
F C3

Možné barvy kovu

chrom lesk
M20

stříbrná
M21

bronzová
M56
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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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valentinoo - příklad sestavy
Rohová sestava NL 85L
li - EL - NL 75R re

318x298

Potah: Z73/43 cream white
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