NO10446

[twin]
Odpočívanie na najvyššej úrovni.
Komfort zvyšuje opierka rúk po stranách ako aj medzi dvomi
kreslami. Individuálne nastavenia umožňujú rôzne nastavenia polôh
zvlášť pre každého užívateľa. S týmto kreslom dosiahnete maximálne
pohodlie, aj s diaľkovým ovládačom. Kreslo má vysoko kvalitné kožené
čalúnenie, je funkčné a efektívne. Stane sa stredobodom Vašej obytnej
plochy!

Poťah: Z77/95 graphite
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Popis.
1

Kostra – Kovová konštrukcia

2

Sedák a chrbát-čalúnnicke pásy a polyéterová pena

3

Čalúnenie sedáku a chrbta zmesou vysokokvalitného vlákna

a penových

tyčiniek

QM/
ISO:
Fertigung

Polstermöbel aus Leidenschaft.
Ihre »twin« ist das Werk deutscher Designer- und Ingenieurs-kunst. Über 65
Jahre

Erfahrung

stehen

beim

Familienunternehmen W.SCHILLIG

für

handwerkliches Können, richtungsweisende Ideen, ansprechendes Design und

im Unternehmen nach Vorgaben des

Know-how aus Deutschland. Das Ergebnis ist ein Polstermöbel mit garantiert

Qualitätsmanagement-Sys-tems nach

erstklassigem Komfort und Liebe zum Detail. Bei der Auswahl der

ISO 9001, zur Absi-cherung der internen verwendeten

Materialien

achten

Ressourcenschonung.

Prozesse.

EMAS:
Höchste
europäische
Auszeichnung
für systematisches
Umweltmanagement.

StayFair:
Kennzeichnet
ein faires
Unternehmen,
welches nachhaltige Produkte herstellt –
ethisch einwandfrei und wertig.
No. 106538

No. 106538

wir

auf

Nachhaltigkeit

und

Podnož

Kovová konštrukcia

Kovová konštrukcia

F 2V
matná

F 2W

chróm lesklý

Možnosti
Nastaviteľné diely
Toto lehátko je štandardne dodávané s nastaviteľnou opierkou
hlavy, s nastaviteľným chrbtom a nastaviteľnou podnožou.

Nastavenie pomocou motora
Toto lehátko môže byť za
príplatok vybavené dvojitým
motorom pre chrbát a podnož
alebo dvojitým motorom s Akku
Art.-Nr. = F42/F72
Dotykové senzory nájdete
vľavo na lehátku
Viď Informácie o výrobku.

Poťah: Z77/95 graphite

Inteligentné doplnky
Rôzne vsuvné diely

TWIN–

VIZUÁLNY E FEKT

umožňujú individuálne
vyskladanie Vášho lehátka a
slúži aj ako pohodlná,
nastaviteľná podrúčka.

Kontrastná niť
V niektorých odtieňoch
kože môže byť tento model
vyrobený kontrastnou farbou
nite bez príplatku: V tomto
prípade koža Z77/95
graphite s kontrastnou niťou
číslo 415.

Poťah: Z77/99 black pearl

Informácia i výrobku
Motorové nastavenie:
Pri motorovom nastavení s dvojitým motorom s Akku
či je batéria každých 4 až 6 nabitá. Na výber je veľa

možností ako aj na diaľkový ovládač. č. = F APP.
Zodpovedajúce Smartphone aplikácie nájdete
v špeciálnych obchodoch pod názvom „limoss
Remote“.
Šitie:
Ozdobné, jednoduché alebo dvojité sa môže
líšiť u látky alebo koži. Výrobca si vyhradzuje
právo na zmenu. Prevedenie šitia u látky môže
byť nahradené jednoduchým.
Kontrastná niť:
Tento model môže byť v niektorých odtieňoch
kože vyrobený kontrastnou farbou nite bez
príplatku. Pokiaľ na objednávke nebude
uvedené číslo kontrastnej nite, bude dodané tón
v tóne.
Všetky rozmery sú približné. Rozmery sú uvádzané:
šírka/hĺbka/výška/výška sedu.
Hĺbka lehátka, podnož nižšie: ca. 110 cm
Hĺbka lehátka, podnož vyššie: ca. 113 cm
Celková hĺbka v ležiacej polohe: ca. 200
cm

Modelové vlastnosti:
Čalúnenie modelu je úmyselne ležérne,

Kontrola objednávky :
aby bol dosiahnutý vizuálny efekt. Záhyby
a vrásnenie patria k voľnému čalúneniu a nie sú
dôvodom reklamácie.
Upozornenie:
Tento model má výplň sedu a chrbta
vysokokvalitnou zmesou vlákien a penových
tyčiniek v komorách. To môže viesť k obkresleniu
jednotlivých komôr, čo je typická vlastnosť tohto
modelu.
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Motorové nastavenie (za príplatok)

Motorové nastavenie s Akku
(za príplatok)
Diaľkový ovládač
Doplnky
Kontrastná niť

