jakob 11000

jakob
Sedieť a jesť.
Jakob je Gurmán vo Vašom obývacom priestore.
máte na výber z materiálov v rôznom prevedení – pekné , prírodné drevené nohy
alebo radšej tenšiu kovovú podnož ? Lavice k nim pasujú.
Design: Michael Plewka

Tento model je tiež k dispozícií v kombinácii
rôznych poťahových materiálov a farieb.

Potah:zvenku Z83/54 chocolate, uvnitř V41/29 navy

leger

Kombination

Gestellfarbe

www.schillig.com
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jakob 11000
Stoličky

MEX

MX

MEY

MY

Stolička s podrúčkou

Stuhl ohne Armlehnen
Drahtrohrgestell

Sessel mit Armlehnen
Holzgestell

Stuhl ohne Armlehnen
Holzgestell

l

57/62/86/48
49/62/86/48
57/62/86/48
Art.-Nr. für Chrom
Art.-Nr. für Chrom
Art.-Nr. für Holzgestell
glänzend = CG (Mehrpreis) glänzend = CG (Mehrpreis) Nussbaum = NU
(Mehrpreis)

49/62/86/48
Art.-Nr. für Holzgestell
Nussbaum = NU
(Mehrpreis)

Bänke

NX160

NX190

NX220

NY160

NY190

NY220

Bank Drahtrohrgestell

Bank Drahtrohrgestell

Bank Drahtrohrgestell

Bank Holzgestell

Bank Holzgestell

Bank Holzgestell

160/66/86/48
Art.-Nr. für Chrom
glänzend = CG1
(Mehrpreis)

190/66/86/48
Art.-Nr. für Chrom
glänzend = CG1
(Mehrpreis)

220/66/86/48
Art.-Nr. für Chrom
glänzend = CG1
(Mehrpreis)

160/66/86/48
Art.-Nr. für Holzgestell
Nussbaum = NU1
(Mehrpreis)

190/66/86/48
Art.-Nr. für Holzgestell
Nussbaum = NU1
(Mehrpreis)

220/66/86/48
Art.-Nr. für Holzgestell
Nussbaum = NU1
(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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jakob 11000
Možnosti

Informace o výrobku

Ušlechtilé nohy

Kombinované potahy:
Tento model je dostupný jak celý v látce nebo kůži,
tak i v dvojbarevné kombinaci.
Viz. obrázky a ceník.
Cena 1: záda zvenku
Cena 2: sedáky a záda uvnitř
Švy:
Ozdobné, jednoduché – rovné nebo dvojité švy
se mohou v látce a v kůži lisit. Výrobce si vyhrazuje
právo na změnu provedení švů u látky- mohou být
nahrazeny
Nahrazeny jednoduchými.
jednoduchými
Všechny rozměry jsou přibližné. Rozměry jsou v cm.
Vyhrazujeme si právo na změnu bez předchozího upozornění.
Rozměry jsou Š/H/V/výška sedu.
Hloubka sedu: ca. 44 cm
Barevné odchylky:
Struktura přírodního dřevěného materiálu se může
dodávky od dodávky lišit. Barevnost ani
struktura nejsou důvodem k reklamaci a výměně zboží.
Snažíme se o co největší shodu se vzorky.

Podnož trubka-drát, stejně tak i dřevěné nohy jsou
k dispozici v různých provedeních s příplatkem.
Viz.informace o výrobku.

Kombinované potahy
Model je také dostupný
v kombinaci různých
potahových materiálů
a barev.
Viz. informace o výrobku
a obrázky..

Nohy/ Provedení podnože:
Podnož trubka-drát FM5, v různých barvách
- Chrom lesklý s příplatkem (typ č. = CG, CG1)
- Chrom matný s příplatkem(typ č. = CM, CM1)
Dřevo FM7 bukové jádro P59 bez příplatku,
dřevo FM8 dub P58 bez příplatku,dřevo FM9
ořech P57 s příplatkem (typ č. = NU, NU1)
Modelové vlastnosti:
Čalounění tohoto modelu je úmyslně ležerní.
Záhyby a vrásnění patří k volnému čalounění
a není důvodem reklamace.
Toto nepředstavuje žádnou vadu na kvalitě,
ale jedná se o modelovou vlastnost výrobku.

Bestell-Checkliste
•
• Kontrola objednávky
•
• Potah
• Provedení podnože
• Barvy kovu pro podnož Chrom lesklý a chrom matný s
příplatkem
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jakob 11000
Struktura
1. Základ – klížená dřevěná vrstva
2. Provedení sedáků– klížená dřevěná vrstva
3. Polstrování sedáků-ergo-PUR-pěna s diolen pokrytím
4. Pod zády – klížená dřevěná vrstva

5. Polstrování zad - ergo-PUR- pěna s diolen pokrytím

Nohy

Podnož trubka-drát
Různé barvy kovu

Dřevo
Bukové jádro P59
Bez příplatku

Dřevo dub P58
Bez příplatku

Dřevo ořech
P57 s příplatkem

F M5

F M7

FM 8

FM 9

Nohy/ Provedení podnože:
Podnož trubka-drát FM5, v různých barvách
- Chrom lesklý s příplatkem (typ č. = CG, CG1)
- Chrom matný s příplatkem(typ č. = CM, CM1)
Dřevo FM7 bukové jádro P59 bez příplatku,
dřevo FM8 dub P58 bez příplatku,dřevo FM9
ořech P57 s příplatkem (typ č. = NU, NU1)
Práškové lakování:

Barvy bronz M56, anthrazit M95 a černá M99

jsou práškové lakování.

Barvy kovu

Chrom lesklý
M20

Chrom matný
M21

bronz
M56

anthrazit
M95

černý
M99

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.

Polstermöbel aus Leidenschaft.

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

De-sign und Know-how aus Deutschland. Das Ergebnis ist ein

Ihr Modell ist das Werk deutscher Designer- und Ingenieurskunst. Über
65 Jahre Erfahrung stehen beim Familienunternehmen W.SCHILLIG
für handwerkliches Können, richtungsweisende Ideen, ansprechendes
Polstermöbel mit garantiert erstklassigem Komfort und Liebe zum
Detail. Bei der Auswahl der verwendeten Materialien achten wir auf

KLIMAPAKT

für die Möbelindustrie
Clima te P act f or t he fur nit ure i n dus tr y H erstell er-Nr. / m a nu fac tur er-n o.

.
Prüfnummer / control number

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz

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

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.

Höchste europäische
Anschluss an den
Auszeichnung für sysDGM-Klimapakt aus
tematisches Umweltma- Verantwortungsbewusstnagement im Unterneh- sein gegenüber der
men. Verbesserung der Umwelt und den
Umweltschutzleistungen. Klimazielen der
Bundesregierung sowie
der UN. Basis ist die
CO2-Bilanz eines
Unternehmens.

www.schillig.com
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jakob 11000
jakob - příklady
Zde Vám ukážeme možné kombinace. Nechte se inspirovat!

Potah: Z80/99 black star

Potah: Z79/94 graphite

Potah: Z80/99 black star
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jakob 11000
jakob - příklady
Zde Vám ukážeme možné kombinace. Nechte se inspirovat!

Potah: sedáky a záda uvnitř látkaf V41/29 navy, záda zvenku kůže Z83/54 chocolate
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