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[rialto]
Přestávka...
estávka...
A po več
večeřii se m
můžete
e pohodlne opřít...
opřít

S houpací zadní op
opěrkou
rkou si víte vychutnat
Váš šálek kávy.

Potah:: Z66/14 rosso

Houpací z. .op

kontr. šití

[RIALTO ]

[RIALTO ]

Speciální vlastnosti

NO10600

Dvě různé
výšky zad. op.

Křesla

M

MH

křeslo

křeslo,
vysoké záda
62/62/95/49

62/59/87/49

Toto pohodlné
křeslo je dostupné
v dvoch výškových provedení
cca. 87 cm a cca. 95 cm.

Houpavé sezení
Zadní opěrky se mírně
houpají.

R I A L T O – sestava

Kontrola objednávky

Potah
Provedení noh
Kontrastní šití

Potah: Z 66/52 macciato

Struktůra:

Nohy:

Sedák – bukové dřevo konstrukce
Rám zad a zádové opěrky je z dřevovláknité desky.

Výška noh a
sedáku
:

Struktůra sedáku s trvaleelastickými vlnovými pružinami.

Kolečka jsou cca. 2
cm vyšší, proto je
výška sedu cca. 51
cm a boky sa mění
na cca.

Sedák a zádová čalouněná část je vyrobená z polyuretánové pěny s diolenovým krytím.

Popis
Šití:

Výška boční strany: cca. 66 cm

Ozdobné, jednoduché -rovné nebo dvojité švy se
mohou lišit v provedení látka a kůže. Výrobce si
vyhrazuje právo na změnu provedení šití v látce.
Mohou být vynechané nebo nahrazené
jednoduchými.

Výška boční strany s nohou F 60 or F 84: cca. 68
cm

Kontrastní šití:
V něktorých odstínech kůže, tento model může
být dodaný s kontrastní nití bez příplatku.
Uveďte prosím vždy barvu kontrastní nitě.
V opačném případě bude model dodaný tón v
tóně.

Všechy rozměry jsou přibližně v cm.
Vyhrazujeme si právo na změnu. Rozměry
jsou: šírka/hĺoubka/výška/výška sedu.

Hliníková noha

Dvojité plastové kol.

parketové kol.

F 49
lesklá

F 60
(2 cm vyšší jako F 49)

F 84
(2 cm vyšší ako F 49)

Výška sedu: cca. 49 cm
Výška sedu s nohou F 60 or F 84: cca. 51 cm
Výška zad: M cca. 87 cm, MH cca. 95 cm
Výška zad s nohou F 60 or F 84:
M cca. 89 cm, MH cca. 97 cm
Modelové vlastnosti - zvrásnění:
Vlivem tělesné hmotnosti může na látce a kůži
dojít k zvlnění potahu. Tato vizulní změna
neovlivní užívaní, funkci a životnost pohovky, není
závadou a není důvodem reklamace.

68 cm.

QM/ISO: In-house
manufacture to the
specifications of the
quality management
system in line with ISO 9001, to safeguard
internal processes.

EMAS:

StayFair:

The highest European accolade
for systematic environmental

management.

Hĺoubka sedu: cca. 45 cm

[si:t:ænd:i:t] Platz nehmen, essen, genießen
seat&eat is our collection for connoisseurs
whose appreciation of top-class quality extends
beyond the world of good food. Enjoy your meal!

www.schillig.com
All specified dimensions are approximate in width/depth/height. We would like to point out that deviations of +/- 2 cm may occur
because of the foam used and its upholstering. Please contact us, if you would like more detailed information.
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Designates a fair
No. 106538

No. 106538

company that

manufactures
sustainable products – ethically.

