WILLIAM 20560

[willliam]
Skryté přednosti.

Tento model je zaměřený na detaily.
Je možnost objednání čalouněného soklu, což
zvyšuje eleganci modelu. Korunou je prodloužení
hloubky sedu, která prodlouží sed na lůžko.

Design: Wilhelm Bolinth

Bezug: Z77/95 graphite

Federkern

Raster

Sitzauszug

Fußhöhen

Kontrastnaht

leger

Možnosti
Rozšířitelná plocha
Každý element může být za
příplatek s motorovým
výsuvem sedáku. Títmo se
prodlouží celková hloubka.
Dotykový senzor najdete ve
středu pod zádovými polštáři
č. = A02.

Sokl
Sokl za příplatek integruje a
vytvoří překrásny design
Vašeho nábytkového
kousku.
č. = MB1, MB2.

Kontrastní švy
Tento model může být v
některých barvách kůže
dodán bez příplatku s
kontrastními švy.

Potah: Z79/51 brandy

Informace o výrobku
Záda:
Všechny elementy mají záda očalouněna
originálním potahem
Nákres:
K dispozici je mnoho různých variant, pošlete
nákres sestavy. Spojovací elementy jsou označené
červenou barvou.
Boky:
S příplatkem lze objednat boky očalouněné
v originálním potahu místo technické látky.
Švy:
Ozdobné,jednoduché-rovné, nebo dvojité švy
se mohou v látce a kůži lišit.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu
provedení švů u látky-mohou být nahrazeny
jednoduchými
Kontrastní švy:
Tento model je k dispozici v několika barvách
kůže s barevnými kontrastními švy bez
příplatku. Pokud nebude na objednávce
uvedeno č. kontrastního švu, bude dodáno tón
v tónu .
Doporučení:
Doporučujeme stůl z naší modelové řady
10012, 40001 a 40024. Stejně tak I křeslo č.
17825 [henri]. Jako odkládací desku k taburetu
doporučujeme rohože z naší řady 10006.
Všechny míry jsou přibližné. Vyhrazujeme si právo
na změnu bez předchozího upozornění Rozměry
jsou uvedenyŠ/H/V/.
Hloubka sedu: cca 62 cm
Hloubka sedu s funkcí výsuv sedu: cca 80 cm
Celková hloubka s funkcí výsuv sedu:cca
121 cm
Modelové vlastnosti výrobku:
Záhyby a vrásnění patří k volnému čalounění
a není důvodem k reklamaci. Je to rys modelu,
který zajišťuje optimální komfort

Barevné odchylky:
Dřevo je přírodní material, a proto jsou přípustné
odchylky v struktuře a odstínu od dodávky k dodávce.
Odchylky nejsou důvodem reklamace.

Kontrola objednávky:
• sestava a potah
• motorová funkce výsuvu sedáku (příplatek)

• provedení noh
• výška noh
• barva noh u dřevo-kov
• čalouněný sokl (příplatek)
• taburet
• kolečka k taburetu (příplatek)
• odkládací taburet
• nákres sestavy
• kontrastní švy

20560 WILLIAM
Popis

Polstermöbel
Leiden-schaft.

1. Kostra – Bukové dřevo
2. Odpružený sedák s trvale pružnými vlnitými pružinami
a ergo-PUR-pěna
3. Čalouněný sedák směs vysocekvalitních polyesterových
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Dřevo, lakované

Dřevo, lakované

Kovové lesklé

Kovové lesklé

Plastové kluzáky

F 9X

F 57

F 73

F 7S

F 00

Dřevo, lakované

Dřevo, lakované

Kovové lesklé

Kovové lesklé

Plastové kluzáky

F 9Y

F 4A

F 74

F 7T

F 85

Nohy a výška sedu:
Vzhledem k různým výškám noh je tento
model k dispozici ve dvou výškách sedu.
Nohy a výška musí být upřesněny.
Barva noh:
Dřevěné nohy/částečně dřevěné jsou v
různých odstínech a jsou lakované.
.
Čalouněný sokl:

Das RAL-Gütezeichen für Möbel
steht für die Sicherheit, dass es sich
um ein gesundes Möbelstück mit
zuverlässig guter Qualität sowie
formschönem Design handelt. Die
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel
sorgt mit zahlreichen Tests dafür.
Kontrollen sichern das Prüfsystem
zusätzlich ab.

Když bude objednané s čalouněným soklem, je
možno dodat pouze s plastovými kluzáky
F 00/F 85. Sokl (za příplatek) může být v kůži
nebo v látce.
č. pro čalounění soklu=MB1, MB2
Vždy uvádět v objednávce

No. 106538

sɒft:lʊk Měkký tvar
Fertigung im Unternehmen nach Vorgaben des Qualitätsmanage-ment-Systems nach ISO 9001, zur Absicherung der
internen Prozesse.

Höchste europäische Aus-zeichnung für systemati-sches Umweltmanage-ment im Unternehmen. Konkrete
Verbesserung der Umweltschutzleistun-

gen, geprüfte Einhaltung der Rechtsvorschriften und eine für je-dermann nachvollziehbare Trans-parenz
durch die Umweltberichter-stattung.

No. 106538

Kennzeichnet ein faires Unternehmen, welches nachhaltige Produkte
herstellt. Fairer Umgang mit der
Natur und den natürlichen Ressourcen; mit der Gesellschaft, den Mitarbeitern und Geschäftspartnern. Eine
bewusst umweltfreundliche und
Ressourcen schonende Herstel-lung
der Güter.

