sherry 24600

[sherry]
Mnoho prostorupro individualitu.
Možnostvýběrupodruček,
prošití a noh v různémprovedení.
[sherry] se ukazuje jakoflexibilní a
hodí sekesvémumajiteli.
Jedná se o jedinečný kousek, kterýsamozřejmě
nešetří na komfortu.
Design: Anke Reuter

Potah: V34/21 silver, Seitenteil SB
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sherry 24600
Sofas

Elemente ohne Seitenteil

N70

N80

N90

N70K

N80K

Sofa

Sofagroß

Sofagroß

Sofa ohne Seitenteil

Sofagroß ohne Seitenteil

174/111/81/42
194/111/81/42
214/111/81/42
142/111/81/42
162/111/81/42
Art.-Nr. f. Kopfstützenver- Art.-Nr. f. Kopfstützenver- Art.-Nr. f. Kopfstützenver- Art.-Nr. f. Kopfstützenver- Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV2 (Mehrpreis) stellung = KV2 (Mehrpreis) stellung = KV2 (Mehrpreis) stellung = KV2 (Mehrpreis) stellung = KV2 (Mehrpreis)

Elemente mitSeitenteilrechts

Elemente mitSeitenteillinks

N70R

N80R

N90R

N70L

N80L

N90L

SofamitSeitenteil

SofagroßmitSeitenteil

SofagroßmitSeitenteil

SofamitSeitenteil

SofagroßmitSeitenteil

SofagroßmitSeitenteil

158/111/81/42
178/111/81/42
198/111/81/42
Art.-Nr. f. Kopfstützenver- Art.-Nr. f. Kopfstützenver- Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV2 (Mehrpreis) stellung = KV2 (Mehrpreis) stellung = KV2 (Mehrpreis)

Abschlusselementerechts

158/111/81/42
178/111/81/42
198/111/81/42
Art.-Nr. f. Kopfstützenver- Art.-Nr. f. Kopfstützenver- Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV2 (Mehrpreis) stellung = KV2 (Mehrpreis) stellung = KV2 (Mehrpreis)

Abschlusselementelinks

K80R

EG70R

K80L

EG70L

Longchair

EcksofamitHocker

Longchair

EcksofamitHocker

102/192/81/42
109/230/81/42
Art.-Nr. f. Kopfstützenver- Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV1 (Mehrpreis) stellung = KV3 (Mehrpreis)

Hocker

102/192/81/42
109/230/81/42
Art.-Nr. f. Kopfstützenver- Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV1 (Mehrpreis) stellung = KV3 (Mehrpreis)

Kissen

G80

G140

UN70.

UN80.

UN90.

Hocker

Hockerübergroß

Nierenkissenfür Raster
70 cm

Nierenkissenfür Raster
80 cm

Nierenkissenfür Raster
90 cm

82/62/42/42

142/62/42/42

62/9/20/0

72/9/20/0

82/9/20/0

Seitenteilausführungen

SAR re
SAL li

SBR re

Seitenteilform A
ohne Aufpreis

Seitenteilform B

19/95/58/0

29/99/61/0
Art.-Nr. fürSeitenteilverstellung = SV1 (Mehrpreis)

SBL li

ohne Aufpreis

AlleMaßangabensindca.-Maße in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe. WirweisenSiedaraufhin, dass es aufgrund des
verwendetenFüllmaterialsundseinerAufpolsterungzuAbweichungen von +/- 2 cm kommenkann. KontaktierenSieuns, fallsSienochgenauereAngabenwünschen.
TechnischeÄnderungenbehaltenwiruns vor.
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sherry 24600
Možnosti

Informace o výrobku

Polohovatelnéopěrky hlavy

Komfort sedu:
Komfort basicje pro pevné stabilní sezení a
Komfort softpro moderní trendy měkkésezení
Uvádět na objednávce.
Područky:

S příplatkemjsou
k dispozicivýškověnastavit
elnéopěrky hlavy s
aretací. Č. = KV1, KV2,
KV3.

SA – kubická cca 19 cm širokát (včetně soklu)
SB - ohnutá,napevno cca 29 cm široká–celk.rozměr+
cca10 cm

SB je k dispoozici s polohováním
(šířkapodručky, když je nahoře cca 20 cm;
šířka, když je područka dolecca 32 cm)
Upozornění:
U vybrané optiky ozdobný šev, bude mítpodručka
SA šev jednoduchý.
Polohovatelnépodručky:
Připolohovánípodruček je zaručenomaximálnízatížení
do 25 kg. Područkynejsouurčenyjakomísto k sezení.

Různépodručky
a polohovatelnépodručky

Model je k dispozici
s různýmipodručkami. SB
jsou
za příplatekpolohovatelné,
vybavenéaretací.

Optika
Výběrze 2 různýchprošití.
Ozdobný šev nebo šev
sesámkem. Uvádět na
objednávce. Ozdobné švy
mohoumítrůznou optiku
v látce a v kůži.

Barvy kovových noh
Některé nohy lzeobjednat

Čalouněnízad:
Všechnydílymajízádaočalouněna v orig. potahu.
Nákressestavy:
K dispozici je mnoho různých variant, pošlete
nákres sestavy. U ukončovacích elementůjsou
spojované strany označenyčerveně.
Boční strany:
Boční strany elementůlze
s příplatkemobjednat
v originálnímpotahunamísto technické
látky.

švy:
Ozdobné, jednoduché rovné nebo dvojité švy
semohou v provedenílátka-kůželišit. Výrobce si
vyhrazuje právo na změnuprovedení, švy
mohoubýtnahrazeny jednoduchými.
Kontrastní švy:
Tento model je k dispozici v několikabarváchkůže
s barevnýmikontrastními švy bez příplatku. Pokud
nebude na objednávceuvedeno číslo kontrastního
švu, bude dodáno tón v tónu.
Doporučení:
Doporučeujemejakodoplněkstůl z našířady
40024.
Jakoodkládacídesku k taburetu doporučujeme
z našeho programu 10006desku z plexiskla
L010 nebo rohož.
Všechnyrozměryjsoupřibližné. Vyhrazujeme si
právo na změnu bez
předchozíhoupozornění.Rozměryjsouuvedeny v
Š/H/V/Výška sedu. Rozměrysevztahují i na
područkuSA. Hloubka je udána, když je
polohovatelnáopěrka hlavy položená dozadu.
Rozměr obsahuje přesah soklu u područky
v provedeníSA a čalounění v provedenísesámkem.

Hloubka sedu: cca 64 cm
Celková výška s funkcí: cca 94 cm
Barevnéodchylky:
Strukturapřírodníhodřevěného materiálu semůže

v provedeníchrom lesklý,
matný, anthrazit nebo
bronzový. Uvádět na

Kontrola objednávky

objednávce.

moderní trendy měkkésezení. Uvádět na

• Sestava a potah
• Provedenínoh
• Barvanoh u dřeva
• Barva kovu u noh
• Komfort basicnebo
Komfort soft
• Optika: ozdobný šev nebo sámek
• Provedenípodruček
• Polohovatelnápodručka(příplatek)
• Polohovatelnézádovépolštářemanuál
ní (příplatek)

objednávce.

• Taburet/odkládacídeska na taburet

Dvě možnosti komfortu sedu
Tento model je dostupný
vedvourůznýchkomfortech sedu. Komfort basicje
pro pevné stabilní sezení. Komfort soft pro

• Nákres
• Kontrastní švy
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dodávka od dodávky lišit. Barevnost ani
strukturanejsoudůvodem k reklamaci a výměně
zboží.Snažíme se o conejvětšíshoduse vzorky.
Upozornění na strukturučalounění:
U tohoto modelu
jsouzádovéopěrkyplněnysměsívysocekvalitních
polyesterových vláken a pěnovýchtyčinek. To
můževést k obkreslení jednotlivých komor. Je to
typická vlastnostpro tento model.
Zvlášť ležérníčalounění:
Čalouněnítohoto modelu je úmyslněležérní. Jedná se
o super měkký povrch.
Jižpřiexpedicimůžebýtpotahzvlněný.
Běhempoužívánísemůžepotahvlnitještěvíce. Toto
nepředstavuježádnouvadu v kvalitě, ale jedná se
o zvláštní modelovou vlastnost výrobku..

sherry 24600
Popis
1. Konstrukce– sed: kovová konstrukce; záda: buk-dřevěnákonstrukce
2. Sedáks elastickými vlnovými pružinami
3. Komfort sedu:Komfort basicnebo Komfort soft (uvádět v
objednávce) - ergo-PUR-pěna s diolen krytím.
4. Pod zády: pružné popruhy
5. Výplň zadvysoce kvalitní směs z pěnovýchtyčinek
a polyesterových vláken.

DasDesign des hier abgebildetenQuerschnittsentsprichtnichtdemModelldieses
Katalogblattes.

Nohy

Dřevěnélyžinydub
masiv P58

Dřevěné lyžiny,
ořech
masiv P57

Kovové lyžiny
různé.
Barvy kovu

Kovové nohy
různé.
Barvy kovu

Kovové nohy
různé.
Barvy kovu

F M1

F N5

F L9

F J3

F L6

Barvy kovu: Některé nohy lzeobjednat v různýchbarvách
Požadovanou barvu prosím uvádějte na objednávce.
Barevnéodchylky:
Strukturapřírodníhodřevěného materiálu semůže dodávka od dodávky lišit
Barevnost a strukturanejsoudůvodemk reklamaci ani k výměně zboží.
Snažíme se o conejvětšíshoduse vzorky.

Barvy kovu

chromlesklý

chrom matný

bronz

anthrazit

M20

M21

M56

M95

PolstermöbelausLeidenschaft.

DasRAL-GütezeichenfürMöbelstehtfürdieSicherheit,
dass es sich um
eingesundesMöbelstückmitzuverlässigguterQualitätsowi
eformschönemDesignhandelt.
DieDeutscheGütegemeinschaftMöbelsorgtmitzahlreiche
nTestsdafür.
KontrollensicherndasPrüfsystemzusätzlichab.

IhrModellistdasWerkdeutscherDesigner- undIngenieurskunst. Über 65
JahreErfahrungstehenfürhandwerklichesKönnen,
sendeIdeen,

DasErgebnisisteinPolstermöbelmitgarantierterstklassigem

Fertigung im Unternehmen nach Vorgaben des
Qualitätsmanagement-Systems nach ISO 9001,
zurAbsicherung der internenProzesse.

undLiebezum
onung.

ClimatePactforthefur nitur eindustr yH ersteller-Nr. / manufac tur er-no.

.
Prüfnummer / controlnumber

Nach denRichtlinienfürdenKlimaschutz

der DeutschenGütegemeinschaft
Möbel•According to
theguidelinesforclimateprotectionoft
he DGM • www.dgm-klimapakt.de

Detail.

Bei

der

Auswahl

Komfort
der

verwendetenMaterialienachtenwiraufNachhaltigkeitundRessourcensch

KLIMAPAKT
fürdieMöbelindustrie

richtungswei-

ansprechendesDesignundKnow-howausDeutschland.

Höchsteeuropäische
Anschlussanden
AuszeichnungfürsysDGM-Klimapaktaus
tematischesUmweltma- Verantwortungsbewusstnagement im Unterneh- seingegenüber der
men. Verbesserung der Umweltundden
Umweltschutzleistungen. Klimazielen der
Bundesregierungsowie
der UN. Basisistdie
CO2-Bilanz eines
Unternehmens.

www.schillig.com
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sherry 24600
sherry
Zde Vám ukazujeme možné sestavy modelu v různýchpotazích.
Nechte seinspirovat !

Rohová sestava
N 80L li - EG 70R re

287x230

Potah: V34/21 silver, Seitenteil SB
Rohová sestava
EG 70L li-N 70K-K 80R re

353x192

Potah: Z83/50 cognac, Seitenteil SA
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