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[Flush]
Variabilní a přece stále nadčasový.
Přímočarý a klasický součastně, pro odborníky
kteří milují eleganci a jednoduchý tvar. Můžete se
rozhodnout

kterou

područku

si

vybrat,

nebo

upřednostnit měkší nebo tvrdší sezení. Můžete

ovlyvnit výšku sedu a výšku zádové opěrky.
Design: Wilhelm Bolinth

Potah: Z79/23 mushroom, SA
područka

Pružinové jadro

mřížka

komfort

www.schillig.com

područky

Výška
sedu

Výš. zad.
opierkok

Kontrastné
šití

neformálene

.
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Křesla

M55

MH55

armchair only available with
armpart design SBR/SBL

armchair tall back only
available with armpart
design SBR/SBL

76/90/86/46

76/90/102/46

Pohovky

N60

NH60

N70

NH70

N80

NH80

N90

NH90

sofa

sofa tall back

sofa

sofa tall back

large sofa

large sofa tall back

large sofa

large sofa tall back

145/90/86/46

145/90/102/46

165/90/86/46

165/90/102/46

185/90/86/46

185/90/102/46

205/90/86/46

205/90/102/46

Elementy s podr. pravá

N60R

NH60R

N70R

NH70R

N80R

NH80R

N90R

NH90R

sofa with armpart

sofa with armpart tall back

sofa with armpart

sofa with armpart tall back

large sofa with armpart

large sofa with armpart

large sofa with armpart

large sofa with armpart tall
back

133/90/86/46

133/90/102/46

153/90/86/46

153/90/102/46

173/90/86/46

173/90/102/46

193/90/86/46

193/90/102/46

Elementy s podr. levá

N60L

NH60L

N70L

NH70L

N80L

NH80L

N90L

NH90L

sofa with armpart

sofa with armpart tall back

sofa with armpart

sofa with armpart tall back

large sofa with armpart

large sofa with armpart

large sofa with armpart

large sofa with armpart tall
back

133/90/86/46

133/90/102/46

153/90/86/46

153/90/102/46

173/90/86/46

173/90/102/46

193/90/86/46

193/90/102/46

.
.
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Otomany pravé

Otomany levé

EG70R

EC70R

EG70L

EC70L

corner sofa with ottoman

corner sofa with ottoman
tall back

corner sofa with ottoman

corner sofa with ottoman
tall back

90/207/86/46

90/207/102/46

90/207/86/46

90/207/102/46

Područky

SAR raf
SAL laf

SBR raf
SBL laf

SCR raf
SCL laf

armp. A
upcharge

armp. B
no upcharge

armpart C
upcharge

9/79/64/0

11/78/61/0

16/85/57/0

.
.
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Různé područky

Dva komforty sedu

Výška zad. op. - vysoké

Výška sedák-/zad. op

Zaoblený vzhled

Tento model je dostupný s různym
provedením područek.

Tento model je dostupný v dvouch
komfortech sedu. Komfort basic
je pro tvrdší, stabilnější sezení
a komfort lounge je modernejší,
trendy sezení v neformálním vzhledu.
Upřesnit při objednávce.

Tento model je k dispozici se standardní
výškou zad. opěr. i s vysokou zad. op.
(elementy s označením “H” a “C”).
Obě dvě výšky se navzájem nedají
kombinovat.

Tento model je dostupný v
dvouch různých výškách sedu a zad. op.
Prosíme upřesnit výšku
sedu při objednávce.

Tento model je vyrobený s oblíbeným
dizajnem s velmi zaobleným tvarem
na přední části sedáku.

Popis

Kontrola objednávky

Zadní stana sedačky:
Všechny elementy jsou čalouněné ze zadu.
Šev:
Ozdobné, jednoduché – rovné, nebo dvojité švy se
mohou lišit v provedení látka či kůže. Výrobce si
vyhrazuje právo na změnu provedení šití. V látce
mohou být vynechané nebo nahrazené jednoduchými.
Doporučení:
Doporučujeme stoly z modelové řady 40024 jako
doplněk.
Křesla:

Jsou k dispozícii dvě různé výšky sedu : cca. 46 cm nebo cca. 48

Křeslo je dostupné jen s područkou SB .

Kontrastní šití/niť:

Všechy rozměry jsou približně v cm. Výrobce si
vyhradzuje právo na změny. Rozměry jsou:
šířka/hloubka/výška/výška sedu. Rozměry jsou udané
k područce SA.

Hĺoubka sedu: cca. 52 cm
Výška sedu: cca. 46 cm/48 cm
Výška při vysokých opěr. zad: cca. 102 cm/104 cm
Područky:
SA = úzký s ohnutým polštářem, příplatek,
šířka cca. 9 cm
SB = kubický, šírka cca. 11 cm (o +
cca. 2 cm / područka)

SC = kubický s područkou, příplatek,
šířka cca. 16 cm (o + cca. 7 cm /područka)
Podučky SA a SC nejsou dostupné pro křesla
M55 a M55H.
Jsou k dispozici jen s područkou SB.

Výška sedu s područkou k zemi:

cm. Prosíme označiť při objednávce nasledovně:
Příklad: SB R 46.
Štruktůra čalounění:
Při obojím komfortu sedu basic a lounge,

jsou vzájemně sladěné sedák a zadní opěrka.
Komfort basic je pro pohodlné sezení a komfort
lounge je moderní, trendy sezení s měkkým vzhledem.
Nemohou být navzájem kombinované v sedáku a v zádo. op.

Prosíme zadat při objednávce.

V některých provedení kůže, může být tento model,
s kontrastným šitím bez příplatku.

Pokud nebude udané č. kontrastní
nitě, bude dodaná tón v tóně.

Informace o struktůře čalounění:
Komorové polštáře jsou plněné směsí vysoko kvalitných polyesterových

vláken a pěnových tyčinek použité v zadních opěrkách
u tohto modelu. To může vézt k obkreslení jednotlivých
komor. Je to typická vlastnost daného modelu.
Modelové vlastnosti:
Speciální čalounění u tohto modelu je úmyselně
ležérní, aby byl dosažen určitý vizuální efekt. Tato vlastnost
není chyba kvality, ale je charakteristická na daný model pro

optimální komfort sezení.

• Sestava a potah
• Struktura komfortu sedu Basic nebo
Lounge (informace v popisu)
• Provedení područek.
• Výška sedu
• Kontrastní niť/šití

.
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1. Konstrukce – kovová trubková,

furniture

made

with

Your model is the product of German de-sign

područky – bukové dřevo

H19900003

Upholstered
passi-on.

Popis čalounění

Controlled Quality
Guaranteed Safety
Healthy Living

and engineering. Family firm W.SCHIL-LIG

2. Elastické vlnové pružiny.
3. Čalounění sedáku v komfortu sezení basic nebo lounge

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

(prs. označit při objednávce.) – spirálová pružina začlenená
do ergo-PUR pěny s diolenovým krytím.
4. Zádová opěrka s trvaleelastickými vlnovými popruhy.
5. Čalouněné zádové opěrky směs vysoko kvalitního

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 H erstell er-Nr. / manufac tur er-no.

class comfort and attention to detail. We keep

.

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.

polštářích

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz

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

Nohy

matné kovové nohy

F 27

www.schillig.com
5

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

Prüfnummer / control number

sustainability and protec-tion of resources in

polyesterového vlákna a pěnové tyčinky, v komorových

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.

der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • According to the guidelines for

climate protection of the DGM • www.dgmklimapakt.de

.
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Flush – příklady
sestava
N 70 - N 90

255x295

Cover: Z77/99 black pearl, SB armpart

Cover: Z79/23 mushroom, SA armpart, armchair with SB armpart
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