NO10260

[stan]
Elegantní křeslo, které šetří místo.
Elegantní podstavec »stan« . Užijte si
pohodlí s příjemným komfortem.

Potah: Z77/99 black pearl

Pružinová kostra

Kontrastní niť

[STAN]

[STAN]

Možnosti

NO10260

Kontrastní šití
Tento model je

Křeslo

možné objednat v
některých barvách
kůže s kontrastním
šitím bez příplatku.

ME
Křeslo
72/86/79/45

STAN –

MX
Křeslo s područkami
85/86/79/45

Na obrázku:
Kůže Z66/22 rock s kontrastní niťí
číslo 861.

VISUELNY E F EKT

Kontrola objednávky :

Potah
Konstrukce rámu
Kontrastní niť

Poťah: Z83/95 graphite

Podstavec

Popis
Rám – kovový trubkový
Odpružení s trvale pružnými vlnitými pružinami
Čalounění sedáku vysokokvalitní směsí polyesterových vláken s kouskami pěny v
komorách
Čalounění zad vysokokvalitní směsí polyesterových vlákeen s kouskami pěny v komorách.

Informace o výrobku
Švy:
Ozdobné, jednoduché-rovné, nebo dvojité
švy se můžou v látce a kůži líšit.
Výrobce si vyhrazuje právo na
změnu. Provedení švu u látky může být
nahrazené jednoduchými.
Kontrastní švy:
Tento model je k dispozícii
v několika barvách kůže
s barevnými kontrastnými švy bez
příplatku. Pokud nebude na
objednávce uvedené č. kontrastního švu, bude
dodané tón v tónu.
Všechny rozměry jsou přibližné. Vyhrazujeme
si právo na změnu. Rozměry jsou uvedené
Š/H/V/výška sedu.

Výška sedu:45 cm
Hloubka sedu: ca. 56 cm

Trubková
konstrukce

F 2V
matná

F 2W
Chrom lesklý

Modelové vlastnosti-zvrásnění:
Vlivem tělesné hmotnosti může na látce
a kůži dojít k zvlnění potahu. Táto
vizuální změna neovlivní užívání, funkci
a životnost elementů, není na závadu
a není důvodem reklamace.
Čalounění: Sedák a opěrka zad jsou komorové
polštáře, které jsou naplněné vysoko kvalitní
směsí poyesterových vláken s kouskami pěny. To
může vést ke kresbě jednotlivých komrr, což je
typická vlastnost.

[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

Trubková konstrukce

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

EMAS:
Höchste europäische Auszeichnung
für systematisches Umweltmanagement.

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