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[woow]
Velký - větší - [woow]!
Relaxujte v pohodlí s tímto skvělým houpacím
lehátkem. Díky nastavení opěrky hlavy je odpočinek
obzvláště pohodlný. Prošívání a krásné lemování
jsou zvláštními přednostmi.

Potah: Z73/95 graphit
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Lehátka

KF75.

KF100

KF125

Funktionsliege

Funktionsliege

Funktionsliege

75/169/81/33

100/169/81/33

125/169/81/33

Art.-Nr. für Gestell
schwarz = GS75.
(Mehrpreis)
Art.-Nr. für Gestell Chrom
= GC75. (Mehrpreis)

Art.-Nr. für Gestell
schwarz = GS100
(Mehrpreis)
Art.-Nr. für Gestell Chrom
= GC100 (Mehrpreis)

Art.-Nr. für Gestell
schwarz = GS125
(Mehrpreis)
Art.-Nr. für Gestell Chrom
= GC125 (Mehrpreis)

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
opěrka hlavy

Základní
rám

Kontrastní
prošívání
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Přitažlivý
vzhled
Decentní,

Lehátka lze
Všechna

umístit na

Tento model

výrazné

lehátka jsou

základní rám,

je v některých

lemování na

standardně

aby se

barvách kůže

vnějších

dodávána s

zablokovala

na žádost

okrajích

polohováním opěrky hlavy

funkce houpání. Za příplatek je k

bez příplatku k dispozici s

čalounění

vybavené s aretační funkcí.

dispozici v černém nebo lesklém

kontrasním prošíváním.

zajišťuje
jedinečný vzhled.

chromu.
článek č. černá = GS75./GS100/
GS125,

Informace o výrobku

Kontrola objednávky
• Potah
• Základní rám (za
příplatek)
• Kontrastní prošití

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 vlákno:
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 vzrokovníku. Vždy prosím uveďte číslo
kontrastní barvy, jinak bude dodávka tón v tónu.
Nosnost:
Toto lehátko není určeno pro použití dvěma osobami.
Garantována je maximální nosnost až 120 kg.
Všechny uvedené rozměry jsou přibližné rozměry v
cm. Vyhrazujeme si právo na změnu bez upozornění.
Rozměry jsou uvedeny jako šířka / hloubka / výška /
výška sedu.
Celková výška: cca 81 cm
Celková výška se základnou: cca 92 cm
Výška sedáku: cca 33 cm
Výška sedáku s rámem nohou: cca 44 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.
Funkce houpání:
Pozor, nepřehupujte se. Lehátko by se mohlo
převrátit!
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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 - kovová trubková konstrukce
2. Sedák s trvale pružnými vlnovými pružinami
3. Čalounění sedadel z ergo-PUR pěny s diolovým potahem
4. Zadní odpružení s trvale elastickými vlnovými pružinami
5. Čalounění zad z ergo-PUR pěny s diolenovým potahem

Design zde vyobrazeného řezu neodpovídá modelu
na této stránce katalogu.

Základní rám
Konstrukce rámu:
Základní rám je k dispozici v různých kovových verzích. Upřesněte
prosím při objednávce.

Základní rám
chrom lesk
za příplatek

Základní rám
černý, za příplatek

GC

GS
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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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woow - ukázky lehátek

Potah: Z73/99 nachtschwarz
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