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[woow]
Velké – větší – »woow«!
Pohodlná závislost na tomto prima
houpacím gauči. Nastavitelná opěrka
hlavy je zvlášť vhodná pro klidný
odpočinek.
Kromě toho je zde místo pro

dva!

Potah: Z87/95 graphite

Kopfteil

Wippen

Schaukeln

Kontrastnaht

[WOOW]

[WOOW]

Možnosti

NO10431

Polohovatelná
opěrka hlavy

Lehátko

Toto lehátko je
standardně
vyráběno
s polohovatelno

KF 75
Funktionsliege
75/169/85/33
Art.-Nr. Fußuntergestell schwarz
= GS75., Art.-Nr. Fußuntergestell
chrom = GC75. (jeweils Mehrpreis)

WOOW–

KF 100
Funktionsliege
100/169/85/33
Art.-Nr. Fußuntergestell schwarz
= GS100, Art.-Nr. Fußuntergestell
chrom = GC100 (jeweils Mehrpreis)

u opěrkou

KF 125
Funktionsliege
125/169/85/33
Art.-Nr. Fußuntergestell schwarz
= GS125, Art.-Nr. Fußuntergestell
chrom = GC125 (jeweils Mehrpreis)

hlavy.

Podstavec

VISUELLE E FFEKTE

Lehátko je možno
objednat s funkcí
blokování houpání.
S příplatkem lze objednat
v barvě černé nebo chrom
lesklý.

Podstavec černýrz GS

Číslo: černý = GS75./GS100/GS125,
Číslo: chrom lesklý = GC75./GC100/GC125.

Kontrola objednávky :

Potah
Podstavec-příplatek

Kontrastní švy
Potah: Z71/99 schwarz

Podstavec

Popis
Konstrukce – kovové trubky,obloukovitě
prohnuté, standardně vždy chrom lesklý

Sedák a záda: polyuretanová pěna s diolen krytím

Informace o výrobku
Švy:
Ozdobné,jednoduché-rovné, nebo dvojité
švy semohou v látce a kůžilišit.
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.
Ochrana podlahy:
Pro ochranu podlahy je potřeba na podnože

Podstavec

Podstavec

GC
Chrom lesklý
(příplatek)

GS
černý
(příplatek)

QM/ISO: Fertigung

Všechny míry jsou přibližné.Vyhrazujeme si
právo na změnu. Rozměry jsou uvedeny
Š/H/V/výška sedu.
Celková výška normal: cca 85 cm
Celková výška s podstavcem: cca
96 cm.
Výška sedu normal: cca 33 cm
Výška sedu s podstavcem:cca 44 cm
Modelové vlastnosti-zvrásnění:
Vlivem tělesné hmotnosti může na látce
a kůži dojít ke zvlnění potahu. Tato
vizuální změna neovlivní užívání, funkci
a životnost elementů, není na závadu
a není důvodem k reklamaci.

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

EMAS:
Höchste europäische Auszeichnung
für systematisches Umweltmanagement.

umístit plstěné podložky

[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
Alle Maßangaben sind ca.-Maße in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten
Schaumes und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere
Angaben wünschen. 10431.2015-04-28--1 Technische Änderungen behalten wir uns vor.

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

No. 106538

