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[woow2]
Veľké – väčšie – »woow«!
Pohodlná závislosť na tomto prima
hojdacom

lehátku.

Nastaviteľná

opierka hlavy je zvlášť vhodná pre
kľudný odpočinok.
Okrem toho je tu miesto pre

dvoch!

Poťah: W63/32 sea grass

Opierka
hlavy

Hojdanie

Kontrastná
niť

[WOOW2]

[WOOW2]

Možnosti

NO10433

Polohovateľná
opierka hlavy

Lehátko

Toto lehátko je
štandardne
vyrábané
s polohovateľnou

KF 75
Lehátko
69/181/77/32
č. pre kostru čiernu
= GS75, č. pre kostru chróm
= GC75 (za príplatok)

KF 100
Lehátko
94/181/77/32
č. pre kostru čiernu
= GS100, č. pre kostru chróm
= GC100 (za príplatok)

opierkou hlavy.

KF 125
Lehátko
119/181/77/32
č. pre kostru čiernu
= GS125, č. pre kostru chróm
= GC125 (za príplatok)

Podstavec
Lehátko je možné
objednať s funkciou

WOOW

2

blokovania hojdania.

– VISUELLE E FFEKTE

S príplatkom je možné
objednať v čiernej farbe
alebo chróm lesklý.

Podstavec černý GS

Číslo čierny =
GS75./GS100/GS125,
Číslo chróm lesklý = GC75./GC100/GC125.

Kontrola objednávky :

Poťah
Podstavec-príplatok

Kontrastné švy

Poťah: Z77/99 black pearl

Podstavec

Popis
Konštrukcia – kovové trubky, oblúkovite
prehnuté, štandardne vždy chróm lesklý
Sedák a chrbát: odolné vlnité pružiny a
polyuretánová pena

Sedák a chrbát sú plnené vysoko kvalitnou
zmesou polyesterových vlákien a penových
tyčiniek v komorách.

Informácie o výrobku
Švy:
Ozdobné, jednoduché-rovné alebo dvojité
švy sa môžu v látke a koži líšiť.
Výrobca si vyhradzuje právo na
Zmenu. Prevedenia švu u látky môžu byť
nahradené jednoduchými.
Kontrastné švy:
Tento model je k dispozícii
v niekoľkých farbách kože
s farebnými kontrastnými švami bez
príplatku. Pokiaľ nebude na
objednávke uvedené č. kontrastnej nite, bude
dodané tón v tóne.
Všetky rozmery sú približné.

Vyhradzujeme si právo na zmenu rozmeru.
Rozmery sú uvedené
Š/H/V/výška sedu.

Podstavec

GC
Chróm lesklý
(príplatok)

GS
čierny
(príplatok)

QM/ISO: Fertigung

Celková výška normál: cca. 77 cm

im Unternehmen
nach Vorgaben des
Qualitätsmanagement-Systems nach ISO 9001,
zur Absicherung der internen Prozesse.

Celková výška pri funkcii hore: cca 86 cm.

Celková výška s podstavcom: cca 88 cm
Výška sedu normál: cca 32 cm
Výška sedu s podstavcom: cca 43 cm
Modelové vlastnosti-zvrásnenie:
Vplyvom telesnej hmotnosti môže na látke
a koži dôjsť k zvlneniu poťahu. Táto
vizuálna zmena neovplyvní užívanie, funkciu
a životnosť elementov, nie je na závadu
a nie je dôvodom reklamácie.

[sɒlɪˈteə] Einzelmöbel
Diese Schmuckstücke kommen ganz groß raus!
Einzelsessel und Liegen, teils mit zugehörigen
Hockern wecken Lust auf Spontanität und neue Ideen!

www.schillig.com

Podstavec

EMAS:
Höchste europäische Auszeichnung
für systematisches Umweltmanagement.

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

No. 106538

