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[filippoo]
Exkluzivní manažerské křeslo.
Nápadné prošívání zad je ochrannou známkou křesla
[filippoo]. Sedák a opěradlo manažerského křesla s
otočnou podnoží lze nastavit pomocí motoru
stisknutím tlačítka. Za příplatek je k dispozici i aku
baterie. Opěrka hlavy je plynule nastavitelná a
4hvězdicové a 5hvězdicové nohy jsou k dispozici v
různých metalických odstínech. V koženém
provedení lze objednat kontrastní barevnou nit.

Potah: Z78/28 navy
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Křeslo

MDR
samostatné křeslo s
motorovou funkcí
76/102/106/46
položka č. pro baterii =
AKKU (za příplatek)

Příslušenství

SF

SX

4-ramenná kovová
noha, niklovaná ocel
lesk
za příplatek

5-ramenná-kovovánoha bez příplatku

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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Polohování
opěrky hlavy

Sedák-/záda

Kontrastní
vlákno

Kovové barvy
pro nohy

Ocelová

nastavení

Každé křeslo
je standardně
vybavené
bezstupňovým
polohováním
opěrky hlavy.

Křesla mají

V některých

5-ramenná

speciální

standardně

barvách kůže

podnož F 99

motorizované

a látky lze

lze objednat v

povrchovou
úpravou

polohování

tento model

leštěném

4ramenná

sedáku /

bez příplatku

chromu,

ocelová

opěráku.

dodat s nití v

stříbrné,

podnož F1D

Za příplatek je

kontrastní barvě.

bronzové nebo černé barvě. Při

má

zadávání objednávky uveďte

povrchovou úpravu

požadovaný vzhled.

saténový nikl a je k

funkce dostupná s akumulátorem.

základna se

dispozici za příplatek
(pol. č. SF).

Informace k objednávce
Polohování motorem:
Věnujte prosím pozornost tomu, že při použití
polohování motorem s baterií je nutné baterii zcela nabít
každých 4 až 6 týdnů, a to i v případě, že funkce nebyla
používána pravidelně.
Omezení otáčení:
Křesla s proudovým napájením síťovým kabelem jsou
potlačena omezením otáčení na max. 355°, které slouží
k ochraně síťového kabelu.
Vzhled švu:
Ozdobné, kácené nebo dvojité švy se mohou u látkové a
kožené verze lišit. Z výrobních důvodů mohou být švy u
látkové verze vynechány nebo nahrazeny jednoduchými
švy.
Kontrastní vlákno:
Tento model je k dispozici v barvě kůže a některých
barvách látky s kontrastní barevnou nití na vyžádání bez
příplatku. Uvedené barvy najdete na krycím listu
jednotlivých kvalit kůže v našem vozíku látka/kůže. Vždy
prosím uvádějte číslo kontrastní nitě, jinak bude dodáno
tón v tónu.
Všechny uvedené rozměry jsou přibližné rozměry v
cm. Vyhrazujeme si právo na změny. Rozměry jsou
uvedeny následovně: šířka/hloubka/výška/výška
sedu. Otočné nohy vyčnívají. Rozměry jsou uvedeny
bez tohoto výstupku.
Hloubka sedu: cca. 53 cm
Hloubka sedáku s funkcí: cca. 99 cm
Celková hloubka s funkcí: cca. 161 cm
Šířka sedáku vpředu: cca. 51 cm

Kontrola objednávky
Výška područky cca. 57 cm

• Potah
• Konstrukce nohou
• Kovová barva na nohy
• Nastavení sedadla / opěradla
motorem s baterií (příplatek)
• Kontrastní nit

šířka područky cca.12 cm
Tvorba záhybů:
Látka a kůže se vlivem tělesné hmotnosti v menší či
větší míře natahují, což může vést k tvorbě záhybů na
potahu. Tato vizuální změna nemá vliv na používání,
funkci a životnost a nejedná se o závadu. Otočné
nohy mají celkovou boční přesah. Rozměry jsou
uvedeny včetně tohoto přesahu.
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Struktura čalounění

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 konstrukce
2. Odpružení sedadla trvale pružnými vlnovými pružinami
3. Struktura čalounění sedáku z ergo-PUR-pěny s
diolenovým potahem
4. Odpružení zad se závěsem
5. Struktura zadního čalounění z ergo-PUR-pěny s
diolenovým potahem

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
Kovové barvy:
Některé kovové nohy jsou k dispozici v
různých barvách kovu. Při objednávce
prosím uveďte barvu.
Práškový lak:
Barvy M21 stříbrná, M56 bronzová, M95
antracitová a M99 černá jsou práškově
lakované.
5-ramenná
podnož různé
barvy kovu
F 99

4-ramenná
podnož za
příplatek
saténový nikl
F 1D

Možné barvy kovu

crom lesk
M20

stříbrná
M21

bronz
M56
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černá
M99
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Nejvyšší evropské ocenění
za
systematické
environmentální řízení ve
společnosti.
Zlepšení
environmentální výkonnosti.
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filippoo - příklady křesel

Potah: Z69/50 cognac

Potah: Z78/28 navy
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