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Čalúnenie  [willoow] je elegantné, dokonale 

tvarované so skvelou výškou a prekvapuje skrytými 

funkciami. Nastavenie hĺbky sedadla umožňuje 

vzpriamené,  alebo veľmi pohodlné sedenie. 

Voliteľne  nastaviteľné opierky hlavy a lakťové časti 

poskytujú ešte väčší komfort sedenia ako doteraz. 

Elegantná kovová podnož je dostupná v rôznych farbách,  
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Pohovky 
 

   
NL60 

Pohovka s 

nastaviteľnou hĺbkou 

sedu 

NL70 

Pohovka s 

nastaviteľnou hĺbkou 

sedu 

NL80 

Veľká pohovka s 

nastaviteľnou hĺbkou 

sedu 

 
158/102/85/41 

Nastaviteľná opierka = KV2 

(za príplatok) 

Nastaviteľná podrúčka= 

SV2 (za príplatok) 

 
178/102/85/41 

Nastaviteľná opierka = KV2 

(za príplatok) 

Nastaviteľná podrúčka= 

SV2 (za príplatok) 

 
198/102/85/41 

Nastaviteľná opierka = KV2 (za príplatok) 

Nastaviteľná podrúčka= SV2 (za príplatok) 

 

 

Elementy s pravou podrúčkou Elementy s ľavou podrúčkou  
 
 

      
NL60R 

Pohovka s nastaviteľnou 
hĺbkou sedu 

NL70R 

Pohovka s nastaviteľnou 
hĺbkou sedu 

NL80R 

Veľká pohovka s 
nastaviteľnou hĺbkou sedu 

NL60L 

Pohovka s nastaviteľnou 
hĺbkou sedu 

NL70L 

Pohovka s nastaviteľnou 
hĺbkou sedu 

NL80L 

Veľká pohovka s nastaviteľnou hĺbkou sedu 

 
140/102/85/41 

Nastaviteľná opierka = KV2 

(za príplatok) 

Nastaviteľná podrúčka=SV1 

(za príplatok) 

 
160/102/85/41 

Nastaviteľná opierka = KV2 

(za príplatok) 

Nastaviteľná podrúčka=SV1 

(za príplatok) 

 

 
180/102/85/41 

Nastaviteľná opierka = KV2 

(za príplatok) 

Nastaviteľná podrúčka= SV1 

(za príplatok) 

 

 
140/102/85/41 

Nastaviteľná opierka = KV2 

(za príplatok) 

Nastaviteľná podrúčka=SV1 

(za príplatok) 

 

 
160/102/85/41 

Nastaviteľná opierka = KV2 

(za príplatok) 

Nastaviteľná podrúčka=SV1 

(za príplatok) 

 
180/102/85/41 

Nastaviteľná opierka = KV2 (za príplatok) 

Nastaviteľná podrúčka= SV1 (za príplatok) 

 

Ukončovacie pravé elementy Ukončovacie ľavé elementy 
 

  
KL80R 

Predĺžená pohovka s 

nastaviteľnou hĺbkou 
sedu 

KL80L 

Predĺžená pohovka s nastaviteľnou  

hĺbkou sedu 

 
101/165/85/41 

Nastaviteľná opierka = KV1 

(za príplatok) 

Nastaviteľná opierka = KV2 

(za príplatok) 

 
101/165/85/41 

Nastaviteľná opierka = KV1  

(za príplatok) 
Nastaviteľná opierka = KV2  

(za príplatok) 
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Taburety a príslušenstvo 
 

 

 

G60 G70 G120 G140 UN60. UN70. UN80. Z 

taburet taburet veľký taburet extra veľký taburet bedrový vankúš pre 60cm 
sedák 

bedrový vankúš re 70 cm  

sedák 

bedrový vankúš pre 80 cm 
sedák 

noha Z 

73/73/41/41 83/73/41/41 126/73/41/41 146/73/41/41 60/7/20/0 70/7/20/0 80/7/20/0 
 

 

FSR FSL FSB 
   elektricky výsuvná                   elektricky výsuvná                   elektricky výsuvné  
        opierka nôh                              opierka nôh                             opierky nôh 
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Nastaviteľná 

hĺbka sedadla 

Niektoré.  

elementy majú 

možnosť  

o niekoľko cm 

predĺžiť hĺbku 

sedu 

 
 

Nastaviteľn

é  podrúčky 

Podrúčky sú 

stupňovite 

polohovateľ

né  za 

príplatok 

Funkcia č. = SV1, 
SV2. 

 
 

 

Nastaviteľné  

opierky hlavy 

Niektoré  

elementy môžu 

byť vybavené 

polohovacou  

opierkou  

s aretáciou za príplatok.  

Funkcia č. = KV1, KV2, KV3. 

 
 

 

Vyložte si  

pohodlne 

nohy.  

Niektoré  

elementy  

môžu byť  

za príplatok  

vybavené elektr icky výsuvnou 

opierkou nôh.  

Funkcia č.= FSR/FSL/FSB  

 

 

  

 
 

Kovové farby 

nôh. Nohy sú 

dostupné v 

kovových 

farbách 

chróm vysoký 

lesk, 

strieborná, 

bronzová 

alebo čierna. 

 

willoow 26702

    Informácie k objednávke 
    Ovládanie elektrickej opierky nôh: 
    Funkcia sa spúšťa dotykovým senzorovým tlačidlom medzi 
    sedadlom a podrúčkou, čo spôsobí pohyb nohy spod po- 
    hovky nahor. 
    Dodávka pri objednaní voliteľnej funkcie opierky nôh: 

    Ak je funkcia nôh objednaná dodatočne za príplatok  
    FSR / FSL / FSB, je dodávaná samostatne a zmontovaná  
    na mieste. Vezmite prosím na vedomie, že opierka nôh 
    neslúži ako sedák. 
 

Flexibilné podrúčky: 

    Pri nastaviteľných lakťových opierkach je garanto- 

    Vaná maximálna nosnosť do 25 kg. Nie sú vhodné  

    na sedenie. 

Zadná strana pohovky: 

Všetky časti sú čalúnené. 

Nákres: 

K dispozícii je mnoho rôznych variant, pošlite nákres 
zostavy. U ukončovacích elementov sú spojované strany 

označené červenou.. 

Bočné strany:  

Za príplatok je možné bočné strany elementov objednať v 
originálnom poťahu namiesto technickej látky.. 

Šitie: Ozdobné, jednoduché – rovné alebo dvojité šitie sa 

môžu líšiť v látke a v koži. Výrobca si vyhradzuje právo na 

zmenu prevedenia šitia u látky. Môže byť nahradené 
jednoduchými švami. 

 

 
   

Všetky rozmery sú približné. Rozmery sú v cm. 
Vyhradzujeme si právo na zmenu bez 
predchádzajúceho upozornenía. Rozmery sú v 
Š/H/V/výška sedu. 56 cm 

Hĺbka sedadla: cca 56 cm 

    Hĺbka sedadla s vysunutou opierkou nôh: cca. 82 cm 

Hĺbka sedadla s predĺženou opierkou nôh a 

nastavením: cca 103 cm 

Celková hĺbka s vysunutou opierkou nôh: cca . 155 cm 

Výška, ak je opierka hlavy zdvihnutá : cca 97 cm/99 cm 

Širka podrúčky, ak je spustená dole: cca . 22 cm 

Výška podrúčky, ak je zodvihnutá: cca. 63 cm/ca. 65 cm 

Šírka podrúčky bez funkcie: cca 19 cm  

Výška podrúčky bez funkcie: cca 61 cm/63 cm  

Dve výšky sedu: 

Model je dostupný v dvoch rôznych výškach sedenia- cca 
41 cm a cca. 43 cm. Prosím uveďte v objednávke. 

 
Veľkosť opierky nôh s rozostupom sedadiel 70: 

cca54 x 26 cm  

Veľkosť opierky nôh s rozostupom sedadiel 80: 

cca 64 x 26 cm  

Modelové vlastnosti: 

Vplyvom telesnej hmotnosti môže na látke a koži dôjsť k 
zvlneniu poťahu. Tato vizuálna zmena neovplyvní užívanie, 
funkcií a životnosť elementov, nie je chybou a nie je 
dôvodom reklamácie. 

 
 

Základná noha Z: 

Pokiaľ sú elementy a pohovky bez alebo s podrúčkou 
pripojené priamo k elementom s alebo bez podrúčky, 
doporučujeme nohu Z. Soklová noha Z musí byť objednaná 
zvlášť. Viď cenník. 

 

Kontrastné šitie: 

Tento model je k dispozícii v niekoľkých farbách kože s 
farebným kontrastným šitím bez príplatku.. Farby môžete 
nájsť na hlavnej strane každého vzorku kože vo 
vzorkovníku. Pokiaľ nebude na objednávke uvedené číslo 
kontrastnej nite, bude dodané tón v tóne. 
 

Informácie k čalúneniu: 

Pri tomto modeli sú na chrbáte použité komorové 
vankúše plnené vysoko kvalitnou zmesou 

polyesterových vlákien a peny . To môže viest k 
obkresleniu jednotlivých komôr, čo je pre tento model 

charakteristické. 

 

 

 
Kontrola objedávky 

• Zostava a poťah 

• Nastaviteľná podrúčka (príplatok) 

• Manuálne polohovanie opierky hlavy 
(príplatok) 

• Opierka nôh  (príplatok) 

• Farba kovových nôh  

• Bedrové vankúše 

• Soklová noha Z 

• Kontrastné šitie 

• Otomany 

• Nákres 
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Nohy 

 
 
 

 
Výška sedu 

cca. 

41 cm 

 

 
výška sedu 

cca. 

43 cm                    

 

 

 
kovová rôzne 

farby kovu 

 
F T9 

 

Kovová rôzne farby 
       F 08 

 

 
 
 

Dve výšky sedadla/opierky: 

Model je dostupný v dvoch rôznych výškach 
sedadla a operadla. Druhá výška sedadla je 
dosiahnutá vyššou nohou. Uveďte verziu 
nohy. 

Kovové farby: 

Kovové nohy sú dostupné v rôznych 
farbách. Uveďte v objednávke. 

Práškovanie nôh: 

Farby:  M21 strieborná, M56 bronzová a M99 
čierna –sú práškovo lakované 

Dostupné farby kovu 
 

        
                

     chróm vys.lesk            strieborná                  bronzová                   čierna             
          M20                    M21                         M56                         M99 

      www.schillig.com  

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 Gütegemein- The highest European accolade for 
schaft Möbel makes sure of this with numerous systematic, in-house, environmental 

tests. Inspections also safeguard the testing   management. Improvement of 

system.         environmental protection services. 

Čalúnený nábytok vyrobený s vášňou.  
Váš model je produktom nemeckého dizajnu a inžinierstva. Rodinná firma W.SCHILLIG má 70- ročné 
skúsenosti z oblasti technických zručností, nápadov na tvorbu trendov, atraktívneho dizajnu a know-how z 
Nemecka. Výsledkom je čalúnená kožušina, ktorá zaručuje prvotriedny komfort a pozornosť k detailom. Pri 
výbere materiálov, ktoré používame, prihliadame na udržateľnosť a ochranu zdrojov. 

Popis 

1. Rám sedu/opierok - kovová konštrukcia; chrbát: drevená  

buková konštrukcia 

2. Výplň sedu: trvale elastické vlnovcové pružiny  

3. Komfort sedu: vlnovcové pružiny pod vrstvou ergo-PUR peny s diolenovým krytím. 

4. Pod chrbtom: Pružné popruhy 

5. Výplň chrbta:  zmes ergo-PUR peny s vysokou hustotou 

polyesterových vlákien  
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