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Elegantní,nepřehlédnutelné...
Toto křeslo nabízí kromě optimálního pohodlí i otočnou
funkci. [mila] vypadá skvěle jako solitér nebo
v kombinaci s pohovkou.

Design: Anke Reuter

poťah: Z83/95 graphit

Pružinový´základ

Otočné nohy

Kovoé farby

www.schillig.com

kontrastné šiitie

príležitostné
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Křeslo

MD
swivel armchair

82/90/75/43

.
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Kontrastní
šití
V některých
provedeních
kůže, může být tento model
dodán
s kontrastním
barevným
šitím bez příplatku.

Otáčení
MD
Křeslo je
dodáváno s
otočnou podnoží.

Popis:

Kontrola objednávky

Švy:
Ozdobné, jednoduché-rovné nebo dvojité švy
se mohou lišit v provedení kůže nebo látka.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu provedení švů,
v látce mohou být nahrazeny jednoduchými.
Kontrastní šití:
V některých provedeních kůže, může být tento model
dodán s kontrastním šitím bez příplatku.
Pokud nebude na objednávce uvedena kontrastní barva
nitě, bude dodáno tón v tónu.
Všechny rozměry jsou přibližné v cm.
Vyhrazujeme si právo na změnu.
Rozměry jsou:šířka/hĺoubka/výška/výška sedu.
Hloubka sedu: cca. 62 cm
Specifické vlastnosti modelu:
Čalounění u tohoto modelu je úmyslně ležérní,
aby byl dosažen určitý vizuální efekt. Tato vlastnost není závadou kvality,
ale je charakteristická prodaný model. Takto garantuje optimální komfort sezení.
.

• Potah
• Provedení noh
• Kovové barvy pro nohy
• Kontrastní šití
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1. Rám– sedák: buková struktura; zadní opěrka:

furniture

made

with

Your model is the product of German de-sign

dřevovláknitá deska
2. Sedák s trvale elastickými vlnitými pružinami.
3. Výplň sedu– pružinové jádro,ergo PUR pěna

H19900003

Upholstered
passi-on.

Popis

Controlled Quality
Guaranteed Safety
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

s diolénovým krytím.
4. Pod opěrkami zad– nic
5. Zadní struktura čalounění s ergo PUR-pěnou s diolénovým krytím.

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

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.

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz

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

Kovové barvy:
Kovový otočný talíř je k dispozici v různých kovových barvách.
Prosíme označit při objednávání.
Práškování
Barvy M56 bronz, M95 antracit a M99 černá jsouv provedení –
práškové lakování.

Kovový otočný talíř
Různé barvy kovu

Křížová kov. noha,
leštěná niklová ocel

F 6Q

F T6

otočná

Dostupné kovové barvy

Chrom lesklý

chrom matný

bronz

antracit

černá

M20

M21

M56

M95

M99

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

Nohy:

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.

