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[romeo]
Hupsnout do ní...
...a posadit se v tomto extrémně vyzývavém nábytku.
Máte tu možnost vytvořit kombinace prvků, potahů,

a

provedení područek. Důraz se kladl na

malé detaily.
Design: Wilhelm Bolinth

Tento model je k dispozici v kombinaci
různých potahových provedení a
barvách.

Cover: Z69/50 cognac

Pruži. jadro

mriežka

Kontrastná niť

www.schillig.com

kombinácia

podrúčky

lem

neformálne

Sklad. miesto
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Armchairs

Sofas

M120

N140

N160

N200

large single element , 1
back cushion incl.

sofa , 2 back cushions incl.

large sofa , 2 back cushions
incl.

large sofa , 2 back cushions
incl.

163/106/83/43

183/106/83/43

203/106/83/43

245/106/83/43

Intermediate elements

M100K

M120K

N140K

N160K

L50K

LT50K

L100K

LT10K

element without armpart , 1
back cushion incl.

element without armpart , 1
back cushion incl.

sofa without armpart , 2
back cushions incl.

large sofa without armpart ,
2 back cushions incl.

intermediate ottoman

intermediate table

intermediate ottoman

intermediate table

101/106/83/43

121/106/83/43

141/106/83/43

161/106/83/43

53/109/43/0

51/101/28/0

103/109/43/0

101/101/28/0

Elements with armpart right

Elements with armpart left

M100R

M120R

N140R

N160R

N200R

M100L

M120L

N140L

N160L

N200L

element with armpart , 1
back cushion incl.

element with armpart , 1
back cushion incl.

sofa with armpart , 2 back
cushions incl.

large sofa with armpart , 2
back cushions incl.

large sofa with armpart , 2
back cushions incl.

element with armpart , 1
back cushion incl.

element with armpart , 1
back cushion incl.

sofa with armpart , 2 back
cushions incl.

large sofa with armpart , 2
back cushions incl.

large sofa with armpart , 2
back cushions incl.

122/106/83/43

142/106/83/43

162/106/83/43

182/106/83/43

224/106/83/43

122/106/83/43

142/106/83/43

162/106/83/43

182/106/83/43

224/106/83/43

Corner elements

E100R

E120R

E140R

E160R

E200R

E100L

E120L

E140L

E160L

E200L

corner element , 1 back
cushion incl.

corner element , 1 back
cushion incl.

corner element , 2 back
cushions incl.

corner element , 2 back
cushions incl.

corner element , 2 back
cushions incl.

corner element , 1 back
cushion incl.

corner element , 1 back
cushion incl.

corner element , 2 back
cushions incl.

corner element , 2 back
cushions incl.

corner element , 2 back
cushions incl.

106/122/83/43

106/142/83/43

106/162/83/43

106/182/83/43

106/222/83/43

106/122/83/43

106/142/83/43

106/162/83/43

106/182/83/43

106/222/83/43

.
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LE100

LE10T

corner ottoman

corner table

103/103/43/0

101/101/28/0

End elements right

End elements left

K120R
one arm chaise , 1 back
cushion incl.

L50R
end ottoman

LT50R
end table

L100R
end ottoman

LT10R
end table

K120L
one arm chaise , 1 back
cushion incl.

L50L
end ottoman

LT50L
end table

L100L
end ottoman

LT10L
end table

142/166/83/43

56/109/43/0

51/101/28/0

106/109/43/0

101/101/28/0

142/166/83/43

56/109/43/0

51/101/28/0

106/109/43/0

101/101/28/0

Ottomen & accessories

G100

GT100

UN60.

U70

U80

U100

U120

large ottoman

large ottoman with table
board

small pillow

back cushion for items
w/140 cm grid

back cushion for items
w/160 cm grid

back cushion for items
w/100 cm, 200 cm grid

back cushion for items
w/120 cm grid

102/102/43/0

100/100/28/0

58/7/35/0

60/18/43/0

70/18/43/0

86/18/43/0

106/18/43/0

Armpart designs

SAR raf
SAL laf

SBR raf
SBL laf

armp. A
no upcharge

armp. B
no upcharge
overmeas. 17 cm per armp.
38/105/46/0

21/105/64/0

.
.

3

2018

romeo 18150
Kontrastní
švy
V některých provedeních kůže
může být tento model dodaný
s kontrastním barevným
šitím bez příplatku.

Jednoduše pěkné
Diskrétně používaný
lem
na vnějších
okrajích
čalounění
poskytuje
jedinečný vzhled.

Různé
područky

Kombinované potahy
Tento model může být dodaný
v kombinaci různých
potahových provedeních a barvách.

Tento model je
k dispozicii
s různými
typy područek.

Prošití

Sedáky a zadní
opěrky
mají v provedení kůže krásné
šití z ušlechtilé, pevné, lesklé příze
Prošití
u potahu v látce je provedeno z naší
standardní příze
.

Informace o výrobku:
Područky:
SA – úzké a vysoké, šířka cca. 21 cm SB - široké a
nízké šířka cca. 38 cm - rozdíl + ca. 17 cm
Různé tvary područek mohou být použity v rámci jedné
objednávky. Jeden element může být objednaný ve
tvaru SA a druhý element s područkou ve tvaru SB.
Područky nemohou být pomíchané u jednoho
elementu. To lze vyrobit pouze na zakázku jako zvláštní
výroba s příplatkem. Upozorňujeme, že rozměry
elementů se mohou lišit podle objednaných područek .
Područky jsou v různých rozměrech, SA a SB viz. výše.
Provedení stolních desek:
Stoly jsou k dispozici v různých provedeních.
V olejovanom dubu tvrdé dřevo ( č. EI) a v ořechu
trvdé dřevo ( č. NU).
Kombinované potahy:
Tento model může být dodaný v kombinaci různých
potahových provedení a barvách.
Cena 1: korpus a sedák
Cena 2: opěrky zad
Ostatní kombinace jako speciální výroba, příplatek :
Cena 1: korpus
Cena 2: sedák a opěrky zad
Informace u výrobce .
Zadní strany pohovky:
Všechny elementy mají čalouněná záda.

Kontrola objednávky
Nákres:

Barevné odchylky:

K dispozici je mnoho různých variant, pošlete nákres
sestavy. Spojovací strany jsou označeny červenou barvou.

Struktura přírodního dřevěného materiálu se může

Boční strany:
Boční strany elementů lze s příplatkem objednat
v originálním potahu namísto technické látky.
Švy:
Ozdobné, jednoduché – rovné nebo dvojité švy se
mohou lišit v provedení látka nebo kůže. Výrobce si
vyhrazuje právo na změnu provedení, v látce mohou
být švy nahrazeny jednoduchými.
Kontrastní švy:
Tento model je k dispozici v několika barvách kůže
s barevnými kontrastními švy bez příplatku. Pokud
nebude na objednávce uvedeno číslo kontrastního švu,
bude dodáno tón v tónu.
Doporučení:
Doporučujeme jako doplněk stůl z modelové řady
40024. Jako odkládací desku k taburetu doporučujeme
rohože z modelové řadu 10006.
Všechny rozměry jsou přibližné. Vyhrazujeme si právo na
změnu bez předchozího upozornění. Rozměry jsou
uvedeny v Š/H/V/Výška sedu.

dodávka od dodávky lišit.
Barevnost ani struktura nejsou důvodem k reklamaci
a výměně zboží. Snažíme se o co největší shodu se vzorky
Ležérní čalounění:
Čalounění tohoto modelu je úmyslně ležérní, aby byl

dosažen určitý vizuální efekt. Tato vlastnost není
závadou kvality, ale je charakteristická pro daný model
a zaručuje optimální komfort sezení.
Informace o struktuře čalounění:
U tohoto modelu jsou plněné: sedák a záda vysoce kvalitní směsí
polyesterových vláken a pěnových tyčinek to může vést k obkreslení

jednotlivých komor. Je to typická vlastnost pro tento model.
Přidané zadní polštáře:
U tohoto modelu jsou zadní polštáře přidané ke
každému elementu podle sedáků. Jen jeden ze zadních
polštářů je připevněný k rohovému sedáku. Původní zadní
polštáře jsou samostatně objednatelné. Malé zadní
polštáře nejsou zahrnuty k objednávce podle sedů
elementů. Tyto musí být objednané
vždy samostatně.

Rozmery sú na podrúčky SA.
Ležérní sezení a zadní opěrky:
Vzhledem na ležérní sedáky a zadní opěrky, se míry mohou
lišit.
Měření bylo provedeno orientačně s ležérními sedáky
a zadními opěrkami.

Hloubka sedu cca: 67 cm

4

• Sestava a potah
• Provedení područek
• Taburety/deska k taburetu (viz.
informace o výrobku)
• Nákres
• Kontrastní švy
• Barvy a odstíny pro dřevěné elementy
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1. Konstrukce – Bukové dřevo
2. Sedák s elastickými vlnovými pružinami.
3. Výplň sedu – pružinové jádro s diolénovým krytím
začleněné s ergo-PUR-pěnou, vysoká hustota

furniture

made

with
H19900003

Upholstered
passi-on.

Popis:

Controlled Quality
Guaranteed Safety

Your model is the product of German de-sign

Healthy Living

and engineering. Family firm W.SCHIL-LIG
has over 65 years’ experience of techni-cal

In-house manufacture conforming to the specs of the
quality management system in line with ISO 9001, to
safeguard int. processes. Last update 06/2018.

skill, trend-setting ideas, attractive design and

směsi polyesterových vláken a pěnových tyčinek, ležérní
sedáky.
4. Pod opěrkami zad – nic

know-how from Germany. The result is
upholstered furniture that guaran-tees first

KLIMAPAKT
für die Möbelindustrie
Climate Pact for the fur niture i ndus tr y

class comfort and attention to detail. We keep

5. Zadní struktura čalounění –vysoce kvalitní směs

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.

.

Climate pact with the DGM from sense of
responsibility compared with the einvironment and
climate goals of the Federal Government as well as
the UN. Base is the CO2 balance of an enterprise.

mind when choosing the materials we use.

zadníé opěrky.

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz

der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • According to the guidelines for
climate protection of the DGM • www.dgmklimapakt.de

The design of the cross section shown here does not correspond to
the model on this page of the catalogue.

Nohy

Plastové kluzáky

F 00

www.schillig.com
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The highest European accolade for systematic, inhouse, environmental management. Improvement of
environmental protection services.

Prüfnummer / control number

sustainability and protec-tion of resources in

polyesterových vláken a pěnových tyčinek v komorách; ležérní

The RAL quality mark for furniture stands for the
certain knowledge that this is a non-hazardous piece
of furniture of reliably high quality and with an
attractive design. The Deutsche Gütegemeinschaft
Möbel makes sure of this with numerous tests.
Inspections also safeguard the testing system.
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romeo – příklady pro obývací pokoj
rohová sestava,
+2 zadní polštáře.
M 120L laf - K 120R raf

rohová sestava

284x166

425x318

K 120L laf - LT10K - E 160R raf N 160K - L 50R raf

Potah: Z78/95 graphite, SB područka

Potah: Z72/37 camouflage, SA područka
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