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[willliam]
Skryté detaily.
Pozorně se podívejte a zjistíte, že tento model skrývá
některé luxusní detaily. Vyberte si domů elegantní
čalouněný sokl..Korunou úspěchu je možnost zvětšení
hloubky sedu, která je pro dva velmi

pohodlná.

potah: Z77/95 graphite

spring core

grid
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seat extension

seat height

contrasting thread

casual
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Taburety a příslušenství

Pohovky

N65

N75

N85

G75

G150

U69

Z

sofa

large sofa

large sofa

ottoman

extra large ottoman

back cushion

base

186/102/77/42
item no. seat ext. motor. =
A02 (surcharge)
covered base = MB1
(surcharge)

206/102/77/42
item no. seat ext. motor. =
A02 (surcharge)
covered base = MB1
(surcharge)

226/102/77/42
item no. seat ext. motor. =
A02 (surcharge)
covered base = MB1
(surcharge)

81/64/42/42
covered base = MB2
(surcharge)

156/64/42/42
covered base = MB2
(surcharge)

70/70/8/0

Elementy s pravou područkou

Elementy s levou područkou

N65R

N75R

N85R

N65L

N75L

N85L

sofa with armpart

large sofa with armpart

large sofa with armpart

sofa with armpart

large sofa with armpart

large sofa with armpart

158/102/77/42
item no. seat ext. motor. =
A02 (surcharge)
covered base = MB1
(surcharge)

178/102/77/42
item no. seat ext. motor. =
A02 (surcharge)
covered base = MB1
(surcharge)

198/102/77/42
item no. seat ext. motor. =
A02 (surcharge)
covered base = MB1
(surcharge)

158/102/77/42
item no. seat ext. motor. =
A02 (surcharge)
covered base = MB1
(surcharge)

178/102/77/42
item no. seat ext. motor. =
A02 (surcharge)
covered base = MB1
(surcharge)

198/102/77/42
item no. seat ext. motor. =
A02 (surcharge)
covered base = MB1
(surcharge)

Ukončovací elementy levé

Ukončovací elementy pravé

KL90R

EG75R

KL90L

EG75L

extra deep one arm chaise

corner sofa with ottoman

extra deep one arm chaise

corner sofa with ottoman

120/199/77/42
covered base = MB1
(surcharge)

96/245/77/42
covered base = MB1
(surcharge)

120/199/77/42
covered base = MB1
(surcharge)

96/245/77/42
covered base = MB1
(surcharge)

Všechny rozměry jsou přibližné v šíři/hloubce/výšce/výšce sedu. Chtěli bychom upozornit, že v závislosti na použitém materiálu výplně a čalounění mohou nastat odchylky +/- 2 cm.
Prosíme, kontaktujte nás pro více detailních informací. Vyhrazujeme si právo na technické změny.
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Prodloužení

Sokl

hloubky sedu

Některé prvky
mohou být
vybaveny funkcí
prodloužením
hloubky sedu za
příplatek.
Zvětší se celková hloubka. Dotykové
tlačítko je umístěno uprostřed pod
zádovým polštářem. Položka č.= A02

Sokl za příplatek
je krásně
začleněn do
designu této
modelové řady.
Můžete si vybrat potah v kůži nabo látce.
Položka č. = MB1, MB2

Detaily vysoké
kvality

Kontrastní
švy

Tento model
je v některých
barvách kůže
na žádost
bez příplatku k
dispozici s!kontrasním!
prošíváním.

Zpracování švů
na sedáku, tomuto
modelu přináší
atraktivní vzhled

Nohy a výška
sedu

Tento model
je dostupný
v různých
výškách sedu
podle různé
výšky noh.
Je nutno uvést design noh.

Kontrola objednávky:

Informace k objednávce:
Zadní strana pohovky:
Všechny díly jsou vzadu očalouněny originálním
potahem
Nákres:
Prosím, pošlete nám nákres, k dispozici je mnoho
různých variant. Napojovací díly jsou v katalogu
označeny červeně u koncových elementů..
Napojující strany:
Za příplatek mohou být napojující strany očalouněny
originálním potahem.
Vzhled švů:
Ozdobné, jednoduché ploché nebo dvojité švy se
mohou lišit v provedení látka nebo kůže. Z výrobních
důvodů může být prošívání na látce vynecháno nebo
nahrazeno švy jednoduchými..
Kontrastní šití:
U některých barev kůže je u tohoto modelu k dispozici
kontastní šití bez příplatku.Barvy můžete najít na hlavní
straně každého vzorku kůže ve vzorkovníku. Prosím,
vždy uvádějte číslo kontrastního švu, jinak bude dodáno
tón v tónu.
Doporučení:
Jako doplněk doporučujeme stolky z modelové řady
40024. Doporučujeme křeslo č. 17825 [henri] jako
příležitostný nábytek. Jako odkládací plochu k taburetu
doporučujeme rohož z modelové řady 10006.
Všechny rozměry jsou přibližné v cm. Vyhrazujeme
si právo na změny. Rozměry jsou uváděny
následovně:šířka/hloubka/výška/výška
sedu
a odpovídají výšce nohy ca . 10 cm.
Hloubka sedu:ca. 62 cm

20560 WILLIAM

• Popis a potah
• Motorové prodloužení sedu (příplatek)

• Design noh/-výška
• Barva dřevěných noh
• Potah soklu (příplatek)
• Taburet/rohož k taburetu
(informace k objednávce)
• Nákres
• Kontrastní švy
• Soklová noha Z

Hloubka sedu při rozložené funkci:
ca. 80 cm
Hloubka s prodlouženým sedadlem: ca. 120 cm
Výška sedu: ca. 42/44 cm
Zvlášť ležérní čalounění:
Čalounění tohoto modelu je úmyslně ležérní. Jedná se o super
měkký povrch. Při expedici může býť potah zvlněný. Během
používání se může potah vlnit ještě víc. Toto nepředstavuje
žádnou vadu na kvalitě, ale jedná se o zvláštní modelovou
vlastnost výrobku.
Informace o struktuře čalounění:
Záda jsou plněna vysoce kvalitní směsí polyesterových vláken a pěnových
tyčinek v komorových polštářích. To může vést k obkreslení jednotlivých komor,
což je pro tento model charakteristické.
Odchylky ve struktuře dřeva:
Struktura dřeva se může u každé objednávky
lišit. Toto není důvod k reklamaci nebo výměně.
Vždy se snažíme o co největší shodu.
Soklová noha Z:
Pokud jsou elementy a pohovky bez nebo s područkou připojeny
přímo k elementům s nebo bez područky, doporučujeme nohu Z.
Soklová noha Z musí být objednána zvlášť.Viz ceník.
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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– bukové dřevo
2. Odpružení sedáku – permanentně elastické vlnovcové
pružiny a pružinové jádro s ergo-PUR- pěnou
3. Výplň sedáku – vysoce kvalitní směs polyesterových
vláken a pěnových tyčinek
4. Odpružení zad – čalounické popruhy
5. Výplň zad – vysoce kvalitní směs polyesterových
vláken a pěnových tyčinek, plněných do komor

Design zde vyobrazeného příčného řezu neodpovídá
modelu na této stránce katalogu.

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.

Nohy

ca. 10 cm/

kovová noha
lesklá

kovový běžec lesklý

plastový kluzák

F 73

F 7S

F 00

kovová noha
lesklá

kovový běžec lesklý

plastový kluzák

F 74

F 7T

F 85

výška sedu
ca. 42 cm

ca. 12 cm/

Barvy noh:
Dřevěné nohy jsou dostupné v různých mořených odstínech dřeva.
Rádi vám poradíme.
Běžci:
U rohových elementů dodáváme místo běžců vizuálně odpovídající nohy.
Kovové běžce nejsou z technických důvodů dostupné u taburetů. Dodáváme vizuálně
odpovídající nohy.
Odchylky ve struktuře dřeva:
Struktura dřeva se může u každé objednávky lišit. Toto není důvod
k reklamaci nebo výměně. Vždy se snažíme o co největší shodu.
Výběr noh pouze bez soklu:
Pokud si vyberete model se soklem, je vybaven plastovým
kluzákem ve zvolené výšce. Pokud si vyberete model bez soklu,
můžete si vybrat dřevěné nebo kovové nohy zde vyobrazené.

výška sedu
ca. 44 cm
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Nejvyšší evropské ocenění
za
systematické
environmentální řízení ve
společnosti.
Zlepšení
environmentální výkonnosti.
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william - příklady sestav
rohová kombinace

rohová kombinace

N 75L laf - EG 75R raf

N 75L laf - KL 90R raf

274x245

298x199

potah: Z69/51 tobacco

potah: Z73/70 sunrise
kombinace pohovek

rohová kombinace

N 75 - N 85

N 75L laf - KL 90R raf

308x328

298x199

potah:: Z87/11 ruby red

Cover: Z83/12 ruby red
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