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[amore]
Pozvánka k mazlení.
Nová pohovka je jako nová láska – je dobré vědět,
že se na ni můžete spolehnout.
Skvělý vzhled kombinovaný s příjemnými komfortními
funkcemi, způsobí u [amore], že srdce budou bít
rychleji.

Tento model je také dostupný
v kombinaci různých kvalit a barev
potahů.

Bezug: Z59/10 ruby red

Federkern

Sitzauszug

Seitenteil

www.schillig.com

Kopfstütze

Sitzhöhe

Klapphocker

Kombination

Kontrastnaht

Rollen

Metallfarbe
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Sessel

Elemente ohne Seitenteil

M
Sessel

MF
Sessel mit Kopfstützenverstellung

N05

NF05

P05

PF05

Sofa ohne Seitenteil

Sofa ohne Seitenteil mit
Kopfstützenverstellung

Sofa groß ohne Seitenteil

Sofa groß ohne Seitenteil
mit Kopfstützenverstellung

123/104/82/42

123/104/82/42

120/108/82/42

120/108/82/42

150/108/82/42

150/108/82/42

Sofas

N

NF

P

PF

P002

PF002

Sofa mit Seitenteilverstellung

Sofa mit Kopfstützen- und
Seitenteilverstellung

Sofa groß mit Seitenteilverstellung

Sofa groß mit Kopfstützenund Seitenteilverstellung

Sofa groß mit Seitenteilverstellung

Sofa groß mit Kopfstützenund Seitenteilverstellung

198/108/82/42

198/108/82/42

228/108/82/42

228/108/82/42

258/108/82/42

258/108/82/42

Elemente mit Seitenteil rechts

Elemente mit Seitenteil links

N06

NF06

P06

PF06

N07

NF07

P07

PF07

Sofa mit Seitenteilverstellung

Sofa mit Kopfstützen- und
Seitenteilverstellung

Sofa groß mit Seitenteilverstellung

Sofa groß mit Kopfstützenund Seitenteilverstellung

Sofa mit Seitenteilverstellung

Sofa mit Kopfstützen- und
Seitenteilverstellung

Sofa groß mit Seitenteilverstellung

Sofa groß mit Kopfstützenund Seitenteilverstellung

159/108/82/42
Art.-Nr. für Sitzauszug =
A01 (Mehrpreis)

159/108/82/42
Art.-Nr. für Sitzauszug =
A01 (Mehrpreis)

189/108/82/42
Art.-Nr. für Sitzauszug =
A01 (Mehrpreis)

189/108/82/42
Art.-Nr. für Sitzauszug =
A01 (Mehrpreis)

159/108/82/42

159/108/82/42

189/108/82/42

189/108/82/42

Art.-Nr. für Sitzauszug =
A01 (Mehrpreis)

Art.-Nr. für Sitzauszug =
A01 (Mehrpreis)

Art.-Nr. für Sitzauszug =
A01 (Mehrpreis)

Art.-Nr. für Sitzauszug =
A01 (Mehrpreis)

Abschlusselemente rechts

Abschlusselemente links

K06

EG06

FG06

K07

EG07

FG07

Longchair mit Seitenteilverstellung

Ecksofa mit Hocker

Ecksofa mit Hocker mit
Kopfstützenverstellung

Longchair mit Seitenteilverstellung

Ecksofa mit Hocker

Ecksofa mit Hocker mit
Kopfstützenverstellung

120/170/82/42

108/223/82/42

108/223/82/42

120/170/82/42

108/223/82/42

108/223/82/42

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

2

Erstellt am 30. 05. 2018

amore 10574
Hocker & Zubehör

G002

G004

GF004

U62

Hocker

Hocker übergroß

Hocker übergroß
aufklappbar

Kissen

84/54/42/0

152/64/42/0
Art.-Nr. für Rollen = G004R
(Mehrpreis)

152/64/42/0
Art.-Nr. für Rollen =
GF004R (Mehrpreis)

70/60/0

Art.-Nr. für Rollen = G002R
(Mehrpreis)

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

Polohovatelné
opěrky hlavy:

Výsuvná plocha

Taburet s
úložným prostorem

Kolečka
k taburetu

Područky jsou

Všechny elementy
s označením

Jeden taburet
lze objednat jako

Taburety mohou být
s příplatkem dodány

standardně
dodávány
polohovatelné

„F“ mají polohovatelné
opěrky hlavy s aretací.

Některé elementy
mohou být s příplatkem
dodány s manuálním výsuvem sedu,
s označním A01

sklopný s úložným prostorem
Taburet s funkcí nemá v sedu
žádné pružiny.
Všechny taburety mohou být s příplatkem
dodány s kolečky.

s kolečky.

elné
područky

Kromě křesla.

Kontrola objednávky

Informace o výrobku
Záda:
Všechny elementy mají záda očalouněna originálním
potahem.
Polohovatelné područky:
Při polohování područek je zaručeno maximální
zatížení do 25 kg. Područky nejsou určeny jako
místo k sezení.
Nákres sestavy:
K dispozici je mnoho různých variant, pošlete nákres
sestavy. U ukončovacích elementů jsou spojované
strany označeny 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.

Kombinované potahy:
Tento model může být dodáván v kombinaci různých
potahů. U objednávky postupujte podle níže
uvedeného:
1. Potah = Korpus; 2. Potah = sedák/záda/područky.
Stanovení ceny: Kombinace ve stejné

Dvě kolečka jsou s brzdou.
Když se taburet postaví k sedačce
vznikne pohodlné a prostorné místo ke
spaní.

látce/kůži
cena = klasický ceník + 2%.
Ostatní kombinace: cena = klasický ceník potah 1 +
klasický ceník potah 2; suma -50%.
Doporučení:
Doporučujeme stůl z naši modelové řady
40024. Jako odkládací desku k taburetu doporučujeme
z našeho programu 10006 plexisklo L011
nebo rohože.
Všechny rozměry jsou přibližné v cm.
Vyhrazujeme si právo na změnu. Rozměry jsou uvedeny
Š/H/V/výška sedu a vztahují se k výšce noh
ca. 10 cm.
Hloubka sedu se měří, když jsou opěrky hlavy vzadu
Hloubka sedu: ca. 58 cm
Výška zad: ca. 82 cm
Výška zad, když jsou opěrky hlavy nahoře: ca. 93 cm
Celková hloubka, když je výsuv vytažen: ca. 124 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.
Informace o struktuře čalounění:
U tohoto modelu byly sedy a zádové polštáře plněny
vysoce kvalitní směsí polyesterových vláken a pěnových tyčinek.
To může vést k obkreslení jednotlivých komor
Je to typická vlastnost tohto výrobku.

• Sestava a potah
• Provedení noh/výška
• Kolečka k taburetu (příplatek)
• Barva dřevěných nebo kovových noh
• Výsuv sedu (příplatek)
• Nákres
• Kontrastní švy
• Polštáře
• Taburet/deska k taburetu

Erstellt am 30. 05. 2018

amore 10574
Popis

Ihr Modell ist das Werk deutscher Designer-

1. Konstrukce – konstrukce z bukového dřeva
2. Sedák s elastickými vlnovými pružinami
3. Výplň sedu – ergo PUR-pěna, pružinové jádro

und Ingenieurskunst. Über 65 Jahre Erfahrung

stehen

beim

H19900003

Polstermöbel aus Leidenschaft.
Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen

Familienunternehmen

W.SCHILLIG für handwerkliches Können,

s diolénovým krytím
4. Pod zády: pružné popruhy
5. Výplň zad: vysoce kvalitní směs pěnových tyčinek

richtungsweisende

Ideen,

Fertigung im Unternehmen nach Vorgaben des
Qualitätsmanagement-Systems nach ISO 9001, zur
Absicherung der internen Prozesse. Stand 06/2018.

ansprechendes

Design und Know-how aus Deutschland. Das
Ergebnis ist ein Polstermöbel mit ga-rantiert

v komorách a polyesterová vlákna, záda se třmenem

KLIMAPAKT

für die Möbelindustrie
Climate Pact for the fur niture i ndus tr y H erstell er-Nr. / manufac tur er-no.

erstklassigem Komfort und Liebe zum Detail.
Bei

der

Auswahl

der

Höchste europäische Auszeichnung für systematisches Umweltmanagement im Unternehmen.
Verbesserung der Umweltschutzleistungen.

.
Prüfnummer / control number

verwende-ten

Anschluss an den DGM-Klimapakt aus Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt und den
Klimazielen der Bundesregierung sowie der UN.
Basis ist die CO2-Bilanz eines Unternehmens.

Materialien achten wir auf Nachhaltig-keit und
Das Design des hier abgebildeten Querschnitts entspricht nicht dem
Modell dieses Katalogblattes.

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.

Ressourcenschonung.
Nach den Richtlinien für den Klimaschutz

der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • According to the guidelines for

climate protection of the DGM • www.dgmklimapakt.de

Nohy

ca. 10 cm/
Výška sedu
ca.

Dřevo+kov lesklý
Různé
barev.provedení

Kovové matné

Kovové matné

kartáčované

kartáčované

F 91

F 75

F 87

Kovové lesklé

Kovové různé
barvy kovu

Kovová
kolečka/taburet
Příplatek

42 cm

ca. 13 cm/
Výška sedu
ca.

F 73

Dřevo+kov lesklý
Různé barev.
provedení

Kovové matné

Kovové matné

kartáčované

kartáčované

F 1S

F 1Q

F 5F

Kovové lesklé

F C3
Kovové různé barvy
kovu

F 6R
Kovová
kolečka/taburet
Příplatek

Nohy a výšky sedu:
Model je k dispozici se dvěma výškami noh – různá výška sedu
a celková výška. Provedení musí být uvedeno v objednávce.
Barvy noh:
Dřevěné nohy lze vyrobit v různých odstínech.
Barevné odchylky:
Struktura přírodního dřevěného materiálu
se může dodávka od dodávky lišit.
Barevnost a struktura nejsou důvodem
k reklamaci ani k výměně zboží.
Snažíme se o co největší shodu se vzorky.
Barvy kovu:
Kovové nohy F C3/F C4 lze dodat v různých barvách.
Prosím uvádět požadovanou barvu v objednávce.
Práškové lakování:
Barvy bronz M56, anthrazit M95 a černá M99 jsou
v provedení-práškové lakování.
Kolečka k taburetu:

45 cm
F 1R

F C4

F 7R

Barvy kovu

Chrom lesklý
M20

Chrom matný
M21

bronze
M56

anthrazit
M95

černá
M99

www.schillig.com
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Všechny taburety lze dodat za příplatek s kolečky. Číslo položky se
dodatečně označí písmemen „R“ (např G...R).

Dvě kolečka jsou s brzdou. Upozorňujeme, že i kolečka jsou
k dispozici ve dvou výškách.
Ochrana noh a podlahy:
U velmi štíhlých noh s malou plochou na konci u země je
zvýšený tlak na podlahu.

Doporučujeme použít filcový kluzák nebo jinou vhodnou podložku ,
aby byla podlaha chráněna před poškrábáním nebo otlaky. I když
pouze přesouváte sedačku, třeba i po koberci je vhodné na nohy
použít podložku.
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amore – příklady sestav
Eckzusammenstellung

Eckzusammenstellung

FG 07 li - PF 06 re

FG 07 li - PF 06 re

297x223

297x223

Bezug: W60/12 rot

Bezug: W61/99 schwarz
Sofazusammenstellung

Sofazusammenstellung

NF - PF

NF - PF002

306x336

306x366

Bezug: Korpus Z59/20 eisgrau, Sitz/Rücken/Seitenteil W60/49 stein

Bezug: Z73/43 cream white
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amore - příklady sestav
Sofazusammenstellung

Eckzusammenstellung

NF - PF

NF 07 li - KF 06 re

306x336

278x170

Bezug: Z69/51 tobacco

Bezug: Z73/43 cream white
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