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[enjoy] 
 

Potešenie zo sedenia pochádzajúce z tohto sveta. 
Všetci, ktorí majú radi dobrý nábytok, budú so sedačkou Enjoy spokojní. 
Pre "Wellness by W.SCHILLIG" je kľúčový práve tento model. 
 
 Hĺbka sedadla môže byť plynule zmenená zo vzpriamenej polohy do polosedu. 
Chrbtové a podrúčkové opierky sú nastaviteľné v niekoľkých stupňoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bezug: Z66/11 rot 

 
 
 

 

                         

 
Vlnité 

pružiny  Výška nôh  
2 hĺbky 
sedu  Modul     

                 
                         

                         

                         

                         

 Podrúčky   
Opierka 
hlavy  Hĺbka sedu  Taburet  

Kontrastná 

niť  



 



Špeciálne funkcie 

 

Flexibilná hĺbka sedu 
 

Každý element môže mať 

pohyblivý chrbát, ktorý sa 

posunie o niekoľko cm 

dozadu.Tým sa vytvorí hlbší 

sed. (s výnimkou: Rohová 

pohovka, roh a predĺžená 

pohovka) 

 
 
 
Flexibilné podrúčky 

 
Podrúčky s funkciou 

nastavenia sú za príplatok 

a sú vybavené aretáciou 

Poťah: Z51/20 eisgrau 

č. = SV1, SV2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poťah: W60/22 silbergrau 

 

Informácia o výrobku 

 
 
 

 

Flexibilné opierky hlavy 
 
Všetky elementy môžu mať 

za príplatok sklápaciu 

opierku hlavy s aretáciou. 

č. = KV1, KV2, KV3. 

 
 

 

 
 
 
Taburet s úložným priestorom 
 
Niektoré taburety majú rozkladaciu funkciu s 

vnútorným úložným priestorom.Doporučujeme                 

ako príslušenstvo stolík s modelovej rady 

10006.Taburety s funkciou nemajú pružinové jadro v 

sedáku
 
Chrbát:  
Všetky časti majú chrbát celočalúnený.  
Flexibilné podrúčky:  
Pri polohovaní područiek je zaručené maximálne 

zaťaženie do 25 kg. Podrúčky nie sú určené ako 

miesto k sedeniu..  
Náčrt:  
Z dôvodu veľkej variabity Vás prosíme o zaslanie 

nákresu.Spojovacie elementy sú označené 

červenou farbou.  
Čalúnenie bokov:  
Zapríplatok je možno začalúni spojovacie boky 

originálnym poťahom.  
Vzhľad prešívania:  
Dekoratívne, jednoduché, alebo dvojité švy môžu 

vypadať inak v látke a v koži. Z výrobných dôvodov 

môžu byť švy vybrané podľa druhu poťahu. 
 
Kontrastná niť:  
V niektorých odtieňoch kože môže byť tento model 

vyrobený s kontrastnou niťou bez príplatku.Uveďte 

prosím vždy farbu kontrastnej nite.V opačnom 

prípade bude model dodaný s prešitím tón v tóne.  
Doporučujeme:  
Doporučujeme ako príslušenstvo stolík z modelovej 
rady 10012, 40001, 40021 a 40024.Ako taburet s 
odkladaním doporučujeme 10006 s plexiskom L010 
ale borolku. Ako kreslo doporučujeme č. 14800 
[portabella].  
Všetky rozmery sú približné.Rozmery sú v 
cm.Rozmery sú šírka/hĺbka/výška/výška sedu. 
Výška sedu je meraná s výškou nôh 10 cm. 
Hĺbka je meraná s vyčnievajúcim i časťami 
zloženej hlavovej opierky.   
Hĺbka sedáku vpredu: ca. 52 cm 

Hĺbka sedáku vzadu: ca. 68 cm 

Výška sedačky: ca. 84 cm/86 cm  
Výška sedačky so zdvihnutou 

opierkou hlavy: ca. 98 cm/100 cm  
Zvlnenie:  
Koža a látka sa môže pod vplyvom telesnej 

hmotnosti mierne natiahnuť, čo vedie k 

zvlneniu. Toto nie je dôvod k reklamácii 

výrobku. 

 
 
Čalúnenie:  
Chrbtové vankúše sú plnené zmesou vysoko 

kvalitného polyesterového vlákna a guličiek 

peny.Môžu sa mierne deformovať. Nie je dôvod k 

reklamácii.  
Farebné odchýlky:  
Štruktúra na drevenom materiáli môže byť rozdielna od 
dodávky k dodávke. Odlišná štruktúra alebo odtieň je 
typickou vlastnosťou prírodného materiálu.

 

Všetky taburety majú za príplatok kolieska. 

č. = GK 085R, 

GK 150R. 
 

 

Kontrola objednávky: 
 
• Zostava a poťah 
 
• Výška nôh 
 
• Prevedenie nôh 
 
• Flexibilná opierka hlavy manuálna (Príplatok) 
 
• Flexibilné podrúčky (Príplatok)  
 
• Farba nôh u dreva-/drevo-kov 
 
• Kolieska na taburet (Príplatok)  
 
• Nákres 
 
• Kontrastná niť 
 
• Panel na taburet (info k objednaniu)  
 
• Vankúše 

 
 
 
 
 
 

 
K tomuto modelu sa hodí [enjoy]:  
kreslo [portabella]  
N

o

 14800. 
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Popis 

 

1. Kostra– Bukové drevo  
2. Odpružený sedák s trvale pružnými vlnitými pružinami  
3. Čalúnenie sedáku– pružinové jadro ergo-PUR-pena s 

diolénovým krytím 

4. Chrbtové odpruženie flexibilné textilné pásy  
5. Čalúnenie chrbta zmes vysokokvalitného polyesterového 

vlákna  skúskami peny v komorových vankúšoch. 

 
 

 
 
 

Nohy 

 
 
 
 
 

 
ca. 10 cm/ Drevené, lakované Drevené, lakované Kovové lesklé Kovové lesklé Kolieska/Taburet, 

 

Výška sedu 
ca.     Príplatok 

 

42 cm      
 

 F 57 F 96 F 2M F 1T F 6R 
 

       

ca. 12 cm/ Drevené, lakované Drevené, lakované Kovové lesklé Kovové lesklé Kolieska/Taburet, 
 

Výška sedu     Príplatok 
 

44 cm 
F 4A F 97 F 2R F 7K F 7R 

 

 
 

 

 
Polstermöbelaus 

Leiden-schaft. 
 
Ihr Modell ist das 

Werkdeutscher Designer- 

und Ingenieurskunst. Über 

65 

JahreErfahrungstehenbeimF

amilienunterneh-men 

W.SCHILLIG für hand-

werklichesKönnen, rich-

tungsweisendeIdeen, 

ansprechendes Design und 

Know-how aus Deutschland. 

Das 

ErgebnisisteinPolstermöbel

mitgarantierterstklassigemK

omfort und Liebezum Detail. 

Bei der Auswahl der 

verwendetenMaterialienacht

enwir auf Nachhaltig-keit 

und Ressourcenscho-nung. 

 
Nohy a výška sedu:  
Vzhľadom k rôznym výškam nôh je tento 

model k dispozícii v dvoch výškach sedu. 

Nohy a výška musia byť upresnené. 

 
Farba nôh:  
Drevené nohy/čiastočne drevené sú v 

rôznych odtieňoch a sú lakované.  
Kolieska na taburet:  
Všetky taburetky môžu mať kolieska za 

príplatok. Označenie je písmenom"R" a dve 
kolieska vzadusú s brzdou. 

 
 

 
Das RAL-Gütezeichenfür Möbel 
stehtfür die Sicherheit, dassessich 
um 
eingesundesMöbelstückmitzuverläs
sigguterQualitätsowieformschönem 
Design handelt. Die Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel 
sorgtmitzahlreichen Tests dafür. 
Kontrollensichern das 
Prüfsystemzusätzlich ab. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

sǝʊ:ˈfʃǝn] Sofas im Trend 
 

. 

 
FertigungimUnternehmennachVorga
ben des Qualitätsmanage-ment-
Systems nach ISO 9001, 
zurAbsicherung der 
internenProzesse. 

 
HöchsteeuropäischeAus-
zeichnungfürsystemati-
schesUmweltmanage-
mentimUnternehmen.Konk
reteVerbesserung der 
Umweltschutzleistun-  

gen, geprüfteEinhaltung der 

Rechtsvorschriften und einefür 

je-dermannnachvollziehbare 

Trans-parenzdurch die 

Umweltberichter-stattung. 
 
 
 

 
No. 106538 

No. 106538  

  

 
KennzeichneteinfairesUnterneh-
men, welches 
nachhaltigeProdukteherstellt. Fairer 
Umgangmit der Natur und den 
natürlichenRessour-cen; mit der 
Gesellschaft, den Mitar-beitern und 
Geschäftspartnern.Einebewusstum
weltfreundliche und 
RessourcenschonendeHerstel-lung 
der Güter. 
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