
Pablo/Reno

Pro každého, kdo o věcech ve svém životě rád 
rozhoduje sám, pro každého, kdo má jasnou 
představu o tom, co chce a potřebuje, jsou zde 
modely Pablo a Reno. Sedačky s tak širokou 
nabídkou možností, že dokáží vyhovět i 
nejnáročnějším uživatelům. Kromě počtu 
segmentů a jejich uspořádání, barvy a materiálu 
potahu, můžete určit také styl područek a 
opěradla, 

výšku sedu, vybrat si druh výplně či tvar a 
materiál podnože. Vše tak, aby perfektně 
zapadly do jakéhokoli obývacího pokoje. 
Možnosti jsou nekonečné a výsledkem je 
jedinečný kousek nábytku, dokonale odrážející 
osobnost a životní styl svého majitele.
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definují nejen styl, ale také ergonomii modelu. 
Na výběr jsou tři varianty – dřevěná pro 
klasičtější vzhled a kovová v metalickém nebo 
černém provedení. Každá z nich je k dostání ve 
dvou výškách 13 a 15 cm velikostech, které 
upravují výšku sedu na 47 nebo 49 centimetrů.

Komfort sezení

Komfort je u každé sedačky tím 
nejdůležitějším. Vybrat si můžete z několika 
pěnových a pružinových variant. Již základní 
pěnové provedení poskytuje vysoký komfort, 
který pružiny posouvají ještě o úroveň výš. 
Největšího pohodlí dosáhnete se špičkovou 
paměťovou pěnou, která je v současnosti 
nejkomfortnějším typem sezení na trhu.

Úložný prostor
v elementu prodloužená 
pohovka, je praktickým a 
diskrétním, ale zároveň velmi 
snadno dostupným úložištěm 
pro vše, co právě v danou 
chvíli nepotřebujete. 
Sedáková část zůstává 
otevřená díky pružinovému 
mechanismu, a vy tak 
můžete věci vytáhnout 
snadno a bezpečně.

Rozkládání s možností 
příležitostného spaní

je další vlastnost, která 
dokazuje všestranné využití 
sedačky. Jedná se o stále 
velmi žádanou funkci, která 
však často omezuje design. To 
ovšem není případ u modelů 
Pablo a Reno, které si 
zachovávají lehkost a eleganci.

HR pěna pružiny+paměťová 
pěna

pružiny + HR pěnač.2 komax noha kov 
odstín černá a 
stříbrná - všechny 
typy područek

rámová noha kov 
černý lak                   
k područce č. 4 a 6

Nohy

č.1 dřevěná noha 
různé odstíny 
moření - všechny 
typy područek  



Výsuv sedáků a 
relaxační funkce

výsuv sedáku, umožňuje měnit 
hloubku sezení, což má zásadní vliv 
na pohodlí. Formální sezení během 
návštěv nebo večerní relax při 
dobrém filmu? Modely Pablo a 
Reno poskytují obojí. Stačí se jen 
rozhodnout mezi manuálně 
posuvnými sedadly a elektrickou 
relaxační funkcí.

Polohovatelné opěrky 
hlavy
jsou funkcí, kterou získává model 
Reno ještě větší univerzálnost. Díky 
nim se dokáže přizpůsobit každému 
typu postavy a preferencím sezení. 
Stylovému modelu s nízkým 
opěradlem dokáží přidat na 
funkčnosti a komfortu.

USB zásuvka

je zabudovaná přímo v sedačce a přesvědčí vás o 
tom, že modely Pablo a Reno naplňují očekávání 
současných uživatelů, kteří potřebují mít své zařízení 
neustále po ruce, a to i při nabíjení. Umístění 
konektoru je podmíněno elektrickou relaxační funkcí.

Područky

jsou jedním z prvků udávajících charakter 
sedačky. Moderní nebo klasická, mohutnější 
nebo subtilní. Na výběr je osm různých typů 
područek navržených tak, abyste se o ně mohli 
pohodlně opřít nebo si na ně položit hlavu.

č.1 - 27 cm č.2 - 26 cm č.3 - 20 cm č.4 - 21 cm č.5 - 28 cm č.6 - 29 cm č.7 - 28 cm č.8 - 28 cm
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Ottoman malý
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2 sedák 3 sedák1 sedák 2,5 sedák

Ottoman velký
             2 sedák s jednou područkou 3             sedák s jednou područkou       1 sedák s jednou područkou                               2,5 sedák s jednou područkou 

              2 sedák bez područky 3    sedák bez područky1 sedák bez područky       2,5 sedák bez područky

taburet 80x60 cm taburet 60x60 cm          prodloužená pohovka          prodloužená pohovka oblá

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.

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 Pablo a Reno maximálně personalizovat.

Ottoman střední

      98 cm     68 cm  34 cm

      98 cm         77 cm    49 cm
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