
Ruby stejně jako model Candy  je sedačka, 
kterou můžete kdykoli rozložit na 

plnohodnotnou postel s kvalitní matrací 
pro dva. Ovšem nemá polohovácí 
podhlavníky. Poctivá konstrukce a 

důmyslný mechanismus se postarají o 
jednoduchou a rychlou obsluhu. 

Jednoduché šití a přirozené proporce dělají 
z Ruby již na pohled příjemný kus nábytku.

Velice praktický je i úložný prostor 
zabudovaný do modulu prodloužená 

pohovka, který můžete využít k uskladnění 
polštářů či peřin. Pokud hledáte pohodlný 
sofabed a nechcete dělat kompromisy v 

komfortu sezení ani spaní, Ruby
 je tou správnou volbou.
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Plnohodnotné
rozkládací lůžko

Na rozkládacích sedačkách se málokdy vyspíte opravdu dobře. 
Tato je však jiná: její lůžko je kvalitně zpracováno a vybaveno 
plnohodnotnou matrací, na které se pohodlně vyspí dva lidé. Je 
navrženo pro každodenní spaní bez kompromisů, ale rozkládání 
je stále jednoduché a rychlé

Podnož

Nohy jsou klíčovým designovým 
prvkem každé sedačky. Na výběr 
máte hned z několika stylů a 
materiálů, díky nimž si můžete vzhled 
své nové sedačky přizpůsobit.

č.2 komax noha 
kov odstín černá 
výška 7 cm

rámová noha kov 
černý lak pouze u 
područky č.1

č.1 dřevěná 
noha různé 
odstíny moření 
výška 7 cm



Úložný prostor

Vybrané moduly sedačky mají 
zabudovaný praktický úložný 
prostor, do kterého můžete odložit 
různé drobnosti, které zrovna 
nepotřebujete. Přístup je 
jednoduchý a rychlý.

Výběr područek

Opěrky rukou výrazně ovlivňují vzhled a 
charakter sedačky. Vybrat si můžete z 
několika variant v závislosti na vašem vkusu či 
prostorových možnostech.

č.1     20 cm/23 cm č.2   23 cm č.3   4 cm
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Flexibilní řešení

Sestavte si novou sedačku přesně podle svých představ a potřeb. Od 
soliterní dvoupohovky až po velkorysou rodinnou sestavu ve tvaru 
písmene U – množství různých elementů a možností jejich uspořádání 
dávají příležitost model Ruby maximálně personalizovat.

2 sedák 3 sedák2,5 sedák

2 sedák 3 sedák2,5 sedák

prodloužená pohovka 

Materiály

Výběr potahových materiálů je široký. Vzhled pohovky 
totiž neurčuje jen tvar, ale také čalounění. Proto je k 
dispozici množství textilií různých barev a typů. 
Preferujete kůži? Vybrat si můžete také z více odstínů a 
typů kůže. To vám umožní dát vaší sedačce 
nezaměnitelný styl.
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