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Olala [ole]!
Když vás tato útulná židle pozve k pohodlnému
příjemnému posezení, zažijete nezapomenutelné chvíle.
Tuto zvláštní atmosféru dodá možnost volby podnože,
otočné nebo houpací, a volba barvy
a kontrastního provedení.

poťah: Z79/26 petrol

pružný

otočná pod.

contrasting thread
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Židle

MED

MEZ

židle s područkami otočná
křížová podnož

židle s područkami
houpací podnož
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63/64/90/51
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Otočná kovová
podnož

Volný houpací
rám

Kontrastní
šití/nit

Kombinované potahy

Černá kovová,
práškově lakovaná
a otočná podnož
je vybavena
zpětným mechanismem,
který ji vrací do původní
polohy poté, co se osoba
postaví.

Elegantní
odpružená
konstrukce
je práškovaná
na černou barvu.

V některých
barvách kůže
tento model
může být
dodaný
s kontrastním
šitím/nití bez příplatku.

Popis k objednávce
Kombinované potahy:
Tento model může být dodán v kombinaci různých
potahů. To můžete vidět na obrázku a v ceníku.
Cena 1: vnější záda/ područky
Cena 2: vnitřní sedák/záda/područky
Vzhled švů:
Dekorativní, ploché nebo dvojité švy mohou vypadat
jinak v látce a jinak v kůži. Z výrobních důvodů mohou
být švy u potahu v látce vynechány nebo nahrazeny
jednoduchými švy.
Nosnost:
Maximální nosnost této židle je garantována do 120 kg..
Design noh/ rámu:
Područka MED:
Otočný rám F W1 – černě práškově
lakovaný MEZ:
Volný houpací rám F W2 - černě práškově lakovaný
Ochrana podlahy:
Pro ochranu podlahy s hladkým povrchem byste měli na
rám připevnit plstěné podložky.
Všechny rozměry jsou přibližné v cm. Vyhrazujeme
si právo na změnu. Míry se uvádějí takto: š/h/v/výška
sedu.
Hloubka sedu: cca 43 cm
Výška područky: cca 66 cm
šíře sedáku vpředu:cca 48cm

Tento model může být dodaný v
kombinovaných potazích, barvách.
Viz popis výrobku.

Kontrola objednávky
Kontrastní šití:
U některých barev kůže může být tento model dodáván s kontrastním prošitím bez příplatku. Barvy,
jak jsou uvedeny, naleznete na hlavním listu každé kvality kůže ve vzorníku.
Pokud nebude v objednávce uvedeno číslo kontrastního prošití, bude dodáno tón v tónu.
Modelové vlastnosti:
Čalounění tohoto modelu bylo záměrně vyrobeno volné k dosažení určitého
vizuálního efektu. Toto není vada kvality, ale specifická vlastnost modelu,
která zaručuje optimální komfort sedu.

vzadu: cca 39 cm
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• potah (dostupné kombinování)
• podnož
• kontrastní šití/nit
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Popis čalounění

Upholstered furniture made with passion.
Your model is the product of German design and engineering. Family firm W.SCHILLIG has 70 years’

1. Konstrukce - kovová konstrukce, sedák - dřevovláknitá

experience of technical skill, trend-setting ideas, attractive design and know-how from Germany. The

deska
2. Čalounění sedáku - ergo-PUR pěna s diolenovým krytím.
3. Čalounění zadní opěrky- ergo-PUR pěna s diolenovým krytím.

result is upholstered fur-niture that guarantees first class comfort and attention to detail. We keep
sustainability and protection of resour-ces in mind when choosing the materials we use.

H19900003

The RAL quality mark for furniture stands for the
certain knowledge that this is a non-hazardous

Controlled Quality
Guaranteed Safety

Healthy Living

Nohy

Kovové otočné
černé

odpružená konstrukce

F W1

F W2

černá

www.schillig.com
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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.

The highest European accolade
for systematic, in-house,
environmental management.
Improvement of environmental
protection services.
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olala - příklady pro obývací pokoje

potah: Z79/26 petrol
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