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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

HUKLA SF1550 je moderní sedací souprava klasického vzhledu 
s množstvím funkcí a praktických doplňků. Nabízíme tuto sedací 
soupravu jak v koženém tak v látkovém provedení. Na výběr je více 
jak 120 odstínů kůží a 365 druhů potahových látek.

Kostra sedací soupravy je z tvrdého bukového dřeva  a se 
sedáky s pružinovým jádrem poskytující výběr ze třech tuhostí 
sedu – měkká, středně měkká a tvrdá – za stejnou cenu. Našim 
zákazníkům doporučujeme středně měkkou tuhost sedu. 
Poskytujeme 10 letou záruku na prosezení sedáku.  

Opěrné polštáře jsou vyplněny vysoce kvalitní studenou pěnou.

Luxus a pohodlí s garancí...

HUKLA SF1550
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA
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Sestavn�é díly s relaxační funkcí WA1 a odkládacími 
prostory s elektrickou zásuvkou a USB portem

Polohovatelné opěrky hlavy

Odkládací prostor s elektrickou zásuvkou a USB portem 
vytvoříte jednoduchým sklopením opěrného polštáře.

�Funkce rozložení lůžka

HUKLA SF1550
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA

 1

 1

 4

 2

 2

 2

 3

 3

5


Funkce sedací soupravy
 1 Sestavný díl s relaxační funkcí WA1

 2 Polohovatelná opěrka hlavy

 3
Odkládací prostor 
s elektrickou zásuvkou a USB portem

4 Funkce rozložení lůžka

5

Meziprvek trapézového tvaru s úložným 
prostorem a integrovanou zásuvkou 
a USB portem

Meziprvek trapézového tvaru s úložným prostorem, 
s integrovanou zásuvkou a USB portem
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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

1-motorová relaxační funkce 
WallAway (WA1)

Nastavte podhlavník do požadované pozice. 
Spuštěním motorového polohování se 
vysune podnožka do výšky sedáku, sedák 
se současně vysune o několik cm dopředu 
a nahoru, čím dosáhnete požadované 
relaxační pozice.

Spínače motorového ovládání relaxačního 
polohování je umístěno na boku sedáku.



KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Základní rozměry
Výška: 88-107 cm

Hloubka: 98 cm

Výška sedu: 44 cm

Hloubka sedu: 52 cm

Područka: 20 cm

Plocha lůžka 

Standardně je plocha lůžka potažena 
kvalitním matracovým potahem 
a opatřena kovovou úchytkou. Na přání 
zákazníka lze potahnout plochu lůžka 
stejnou potahovou kůží nebo látkou.

Sedací soupravu vám dovezeme 
přímo z výroby vlastními firemními 

vozy a kvalifikovanými firemními 
pracovníky po celé ČR a SR. Sedací 
soupravu vám naši kvalifikovaní 

pracovníci vynesou až 
do bytu nebo domu 
a namístě smontují.

Doprava, vynošení a montáž – ZDARMA

HUKLA SF1550
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA
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Marine

Curry

Kiwi

Weiss

Silver

Stone

Slate

Schwarz

Natur

Ercu

Grau

Anthrazit

Sand

Mandel

Braun

Camel

Cognac

Espresso

Mocca

Schoko

Siena

Rot

Ziegel

Bordeaux

Pink

Pflaume

Lila

Türkis

Kolekce HUKLA
Enoa Fashion

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Záleží na každém detailu...
Barvy dřevěných nohou 

a odkládacích desek:

BUK

P19 Olše

P21 Ořech

P48 Dub marone

DUB

P58 Dub bianco

HUKLA SF1550
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA

výška 11 cm
u elementů s vyšší 
světlou výškou

výška 11 cm
u elementů s vyšší 
světlou výškou

Kovová noha

výška 3,5 cm
u elementů s nižší 
světlou výškou

Dřevěná noha

výška 3,5 cm
u elementů s nižší 
světlou výškou

výška 11 cm
u elementů s vyšší 
světlou výškou

výška 11 cm
u elementů s vyšší 
světlou výškou
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Kolekce HUKLA
Holiday

Creme

Silver

Alu

Grau

Steel

Natur

Stone

Slate

Anthrazit

Sand

Beige

Camel

Mandel

Zimt

Braun

Nougat

Schoko

Mocca

Rot

Aubergine

Více než 
120 odstínů 

potahových kůží 
a 365 druhů 

potahových látek




Vysoká 
variabilita 
je jedním ze 
základních aspektů 
při navrhování 
jednotlivých 
sestavných dílů 
sedací soupravy 
HUKLA SF1550, 
proto je možné 
poskládat jakýkoliv 
tvar i rozměr.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Vyškolený personál našich prodejen pro vás připraví 
2D grafický návrh sestavy sedací soupravy dle vašich 
prostorových s funkčních požadavků. Navíc Vám poradí 
s výběrem nejvhodnějšího typu sedací soupravy a jejího 
potahového materiálu, včetně údržby.

2D grafický návrh a poradenská služba 
– ZDARMA

HUKLA SF1550
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA
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Odkládací prostor s elektrickou 
zásuvkou a USB portem

Plocha lůžka je standardně potažena kvalitním matracovým 
potahem. Na přání zákazníka lze potáhnout kůží sedací soupravy�.

Sedák s funkcí WallAway 1

Relaxační polohování opěrných 
polštářů v rohu sedací soupravy

Podhlavník 
s nastavitelnou výškou a sklonem


Funkce sedací soupravy



Nejvyšší kvalita,
perfektní zpracování,
nadstandardní služby
Kolekce našich kožených sedacích souprav 
se vedle užití vysoce kvalitních silných 
přírodních kůží vyznačuje perfektním 
čalounickým zpracováním. Tím dostává 
zákazník jen ten nejvyšší luxus. 
A aby byl požitek ze sedací soupravy 
dokonalý, poskytujeme našim zákazníkům 
balíček nadstandardních služeb, jako jsou 
vytvoření 2D grafického návrhu a poradenské 
služby, doprava po celé ČR a SR, vynošení 
a montáž či likvidace obalů, případně i staré 
sedací soupravy a to vše naprosto ZDARMA.
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Více než 
120 odstínů 
potahových kůží 
a 365 druhů 
potahových látek

Kolekce HUKLA
Microfaser

14 Natur 

10 Beige 

14 Beige 

14 Sand 

10 Mocca 

14 Mocca 

14 Schoko 

14 Terra 

14 Bordeaux 

14 Marine 

Kolekce HUKLA
Leonardo

Camel

Braun

Schoko

Anthrazit



č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
5 3-sedák s nastavením 

opěrky hlavy; pevné 
standardní provedení - není 
možné s WA-funkcí 3KV

218 x 88 - 107 x 98 cm

6 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy; pevné 
standardní provedení - VZ 
za příplatek 2,5KV

190 x 88 - 107 x 98 cm

7 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy područka vlevo 
nebo vpravo; WA-funkce 
za příplatek * - 2dílné 
dodání pro funkční variantu2,5KVW

190 x 88 - 107 x 98 cm

8 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, potažení zadní 
části; pevné standardní 
provedení; VZ za příplatek2KV

160 x 88 - 107 x 98 cm

9 2-sedák  s nastavením 
opěrky hlavy, potažení 
zadní části; WA-funkce 
za příplatek *- 2dílné dodání 
pro funkční variantu2KVW

160 x 88 - 107 x 98 cm

10 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem

2SKV

160 x 88 - 107 x 98 cm

KŘESLO
11 Křeslo s nastavením opěrky 

hlavy, potažení zadní části

1KV

96 x 88 - 107 x 98 cm

KONCOVÝ PRVEK
12 3-sedák s nastavením 

opěrky hlavy, područka 
vlevo; VZ a FA-funkce 
za příplatek - není možné 
s WA-funkcí3LKV

198 x 88 - 107 x 98 cm

13 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; VZ a FA-funkce 
za příplatek - není možné 
s WA-funkcí3RKV

198 x 88 - 107 x 98 cm

14 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; VZ a FA-funkce 
za příplatek, pevné 
standardní provedení2,5LKV

170 x 88 - 107 x 98 cm

15 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; VZ a FA-funkce 
za příplatek, pevné 
standardní provedení2,5RKV

170 x 88 - 107 x 98 cm

16 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA a FA-funkce 
za příplatek * - 2dílné 
dodání pro funkční variantu2,5LKVW

170 x 88 - 107 x 98 cm

17 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA a FA-funkce 
za příplatek * - 2dílné 
dodání pro funkční variantu2,5RKVW

170 x 88 - 107 x 98 cm

18 2-sedák  s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; VZ a FA-funkce 
za příplatek, pevné 
standardní provedení2LKV

140 x 88 - 107 x 98 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

19 2-sedák  s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; VZ a FA-funkce 

2RKV

140 x 88 - 107 x 98 cm

20 2-sedák  s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA a FA-funkce 
za příplatek * - 2dílné 
dodání pro funkční variantu2LKVW

140 x 88 - 107 x 98 cm

21 2-sedák  s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA a FA-funkce 
za příplatek * - 2dílné 
dodání pro funkční variantu2RKVW

140 x 88 - 107 x 98 cm

22 2-sedák  s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka vlevo

2SLKV

140 x 88 - 107 x 98 cm

23 2-sedák  s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka vpravo

2SRKV

140 x 88 - 107 x 98 cm

24 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; pevné standardní 
provedení1,5LKV

102 x 88 - 107 x 98 cm

25 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; pevné standardní 
provedení1,5RKV

102 x 88 - 107 x 98 cm

26 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA-funkce 
za příplatek * - pro funkční 
variantu1,5LKVW

100 x 88 - 107 x 98 cm

27 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA-funkce 
za příplatek * - pro funkční 
variantu1,5RKVW

100 x 88 - 107 x 98 cm

28 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka vlevo

1,5SLKV

102 x 88 - 107 x 98 cm

29 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka vpravo

1,5SRKV

102 x 88 - 107 x 98 cm

30 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; pevné standardní 
provedení1LKV

82 x 88 - 107 x 98 cm

31 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; pevné standardní 
provedení1RKV

82 x 88 - 107 x 98 cm

32 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA-funkce 
za příplatek * - pro funkční 
variantu1LKVW

80 x 88 - 107 x 98 cm

33 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA-funkce 
za příplatek * - pro funkční 
variantu1RKVW

80 x 88 - 107 x 98 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

34 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka vlevo

1SLKV

82 x 88 - 107 x 98 cm

35 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka vpravo

1SRKV

82 x 88 - 107 x 98 cm

36 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vlevo

AhoL 2KV

182 x 88 - 107 x 98 cm

37 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vpravo

2KV AhoR

182 x 88 - 107 x 98 cm

38 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vlevoAhoL 

2SKV

182 x 88 - 107 x 98 cm

39 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vpravo2SKV 

AhoR

182 x 88 - 107 x 98 cm

40 2-sedák s nastavením 
opěrkyhlavy a přístavným 
vyklápěcím taburetem vlevoAhoFL 

2KV
182 x 88 - 107 x 98 cm

41 2-sedák s nastavením 
opěrkyhlavy a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vpravo2KV 

AhoFR
182 x 88 - 107 x 98 cm

42 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
vyklápěcím taburetem vlevoAhoF 

L2SKV

182 x 88 - 107 x 98 cm

43 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vpravo

2SKV 
AhoFR

182 x 88 - 107 x 98 cm

44 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vlevoAhoL 

1,5KV
144 x 88 - 107 x 98 cm

45 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vpravo

1,5KV 
AhoR

144 x 88 - 107 x 98 cm

46 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vlevoAhoL 

1,5SKV

144 x 88 - 107 x 98 cm

47 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vpravo1,5SKV 

AhoR

144 x 88 - 107 x 98 cm

48 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
vyklápěcím taburetem vlevoAhoFL 

1,5KV
144 x 88 - 107 x 98 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

60 1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcí vlevo 
- možné pouze v kombinaci 
s díly bez lůžkové úpravy 
a díly s VZ nebo WA-funkcí 
- podhlavníků KS: viz. popis 
na Infolistu

1,5KOG 
FLKV

98 x 88 - 107 x 241 cm

61 1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcí vpravo 
- možné pouze v kombinaci 
s díly bez lůžkové úpravy 
a díly s VZ nebo WA-funkcí 
- podhlavníků KS: viz. popis 
na Infolistu

1,5KOG 
FRKV

98 x 88 - 107 x 241 cm

62 Kanape s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo - nikoli možné 
v kombinaci s díly s VZ nebo 
WA-funkcí -CanLKV

88 x 88 - 107 x 179 cm

63 Kanape s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo - nikoli možné 
v kombinaci s díly s VZ nebo 
WA-funkcí -CanRKV

88 x 88 - 107 x 179 cm

64 Kanape s nastavením 
opěrky hlavy a rozkládacím 
úložným prostorem, 
područka vlevo - nikoli 
možné v kombinaci s díly 
s VZ nebo WA-funkcí -

CanFLKV

88 x 88 - 107 x 179 cm

65 Kanape s nastavením 
opěrky hlavy a rozkládacím 
úložným prostorem, 
područka vpravo - nikoli 
možné v kombinaci s díly 
s VZ nebo WA-funkcí -

CanFRKV

88 x 88 - 107 x 179 cm

66 Kanape s nastavením 
opěrky hlavy s motorem, 
přestavitelné do relaxační 
polohy, područka vlevo - 
nikoli možné v kombinaci 
s díly s VZ nebo WA-funkcí -

CanMoL 
KV

88 x 88 - 107 x 179 - 215 cm

67 Kanape s nastavením 
opěrky hlavy s motorem, 
přestavitelné do relaxační 
polohy, područka vpravo - 
nikoli možné v kombinaci 
s díly s VZ nebo WA-funkcí -

CanMoR 
KV

88 x 88 - 107 x 179 - 215 cm

68 Kanape rovné s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo - možné pouze 
v kombinaci s díly bez 
lůžkové úpravy a díly s VZ 
nebo WA-funkcí -

CanG LKV

93 x 88 - 107 x 179 cm

69 Kanape rovné s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo - možné pouze 
v kombinaci s díly bez 
lůžkové úpravy a díly s VZ 
nebo WA-funkcí -

CanG RKV

93 x 88 - 107 x 179 cm

70 Kanape rovné s nastavením 
opěrky hlavy a rozkládacím 
úložným prostorem, 
područka vlevo - možné 
pouze v kombinaci s díly bez 
lůžkové úpravy a díly s VZ 
nebo WA-funkcí -

CanG 
FLKV

93 x 88 - 107 x 179 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

49 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vpravo1,5KV 

AhoFR
144 x 88 - 107 x 98 cm

50 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vyklápěcí vlevoAhoFL 

1,5SKV

144 x 88 - 107 x 98 cm

51 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vyklápěcí vpravo1,5SKV 

AhoFR

144 x 88 - 107 x 98 cm

52 Přístavný taburet trvalým 
vlevo, není přímo u rohů, 
není samostatně stavitelný! 
možné pouze ve spojení 
s prvky s VZ a WA-funkceAhoL

62 x 44 x 98 cm

53 Přístavný taburet trvalým 
vpravo, není přímo u rohů, 
není samostatně stavitelný! 
možné pouze ve spojení 
s prvky s VZ a WA-funkceAhoR

62 x 44 x 98 cm

54 1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky hlavy 
a přístavným taburetem 
vlevo - nikoli možné 
v kombinaci s díly s VZ 
nebo WA-funkcí - umístění 
podhlavníků KS: viz. popis 
na Infolistu

1,5KOL KV

93 x 88 - 107 x 241 cm

55 1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky hlavy 
a přístavným taburetem 
vpravo - nikoli možné 
v kombinaci s díly s VZ 
nebo WA-funkcí - umístění 
podhlavníků KS: viz. popis 
na Infolistu

1,5KOR KV

93 x 88 - 107 x 241 cm

56 1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky hlavy 
a přístavným taburetem 
rozkládací vlevo - nikoli 
možné v kombinaci s díly 
s VZ nebo WA-funkcí - 
umístění podhlavníků KS: 
viz. popis na Infolistu

1,5KO 
FLKV

93 x 88 - 107 x 241 cm

57 1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky hlavy 
a přístavným taburetem 
rozkládací vpravo - nikoli 
možné v kombinaci s díly 
s VZ nebo WA-funkcí - 
umístění podhlavníků KS: 
viz. popis na Infolistu

1,5KO 
FRKV

93 x 88 - 107 x 241 cm

58 1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vlevo - možné 
pouze v kombinaci s díly 
bez lůžkové úpravy a díly 
s VZ nebo WA-funkcí - 
podhlavníků KS: viz. popis 
na Infolistu

1,5KOGL 
KV

98 x 88 - 107 x 241 cm

59 1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vpravo - možné 
pouze v kombinaci s díly 
bez lůžkové úpravy a díly 
s VZ nebo WA-funkcí - 
podhlavníků KS: viz. popis 
na Infolistu

1,5KOGR 
KV

98 x 88 - 107 x 241 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

71 Kanape rovné s nastavením 
opěrky hlavy a rozkládacím 
úložným prostorem, 
područka vpravo - možné 
pouze v kombinaci s díly bez 
lůžkové úpravy a díly s VZ 
nebo WA-funkcí -

CanG 
FRKV

93 x 88 - 107 x 179 cm

72 Kanape rovné s nastavením 
opěrky hlavy s motorem, 
přestavitelné do relaxační 
polohy, područka vlevo - 
možné pouze v kombinaci 
s díly bez lůžkové úpravy 
a díly s VZ nebo WA-funkcí -

CanGMoL 
KV

93 x 88 - 107 x 179 - 215 cm

73 Kanape rovné s nastavením 
opěrky hlavy s motorem, 
přestavitelné do relaxační 
polohy, područka vpravo - 
možné pouze v kombinaci 
s díly bez lůžkové úpravy 
a díly s VZ nebo WA-funkcí -

CanGMoR 
KV

93 x 88 - 107 x 179 - 215 cm

MEZIPRVEK
74 3-sedák, meziprvek 

s nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; VZ a FA-
funkce za příplatek, pevné 
standardní provedení - není 
možné s WA-funkcí -

3ELKV

178 x 88 - 107 x 98 cm

75 2,5-sedák, meziprvek 
s nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; VZ a FA-
funkce za příplatek, pevné 
standardní provedení2,5ELKV

150 x 88 - 107 x 98 cm

76 2,5-sedák, meziprvek 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek; WA 
a FA-funkce za příplatek * 
- 2dílné dodání pro funkční 
variantu

2,5EL 
KVW

150 x 88 - 107 x 98 cm

77 2-sedák, meziprvek 
s nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; VZ a FA-
funkce za příplatek, pevné 
standardní provedení2ELKV

120 x 88 - 107 x 98 cm

78 2-sedák, meziprvek 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek; WA 
a FA-funkce za příplatek * 
- 2dílné dodání pro funkční 
variantu

2ELKVW

120 x 88 - 107 x 98 cm

79 2-sedák, meziprvek 
s nastavením opěrky hlavy 
a úložným prostorem, bez 
područek2SELKV

120 x 88 - 107 x 98 cm

80 1,5-sedák, meziprvek 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek, pevné 
standardní provedení; FA-
funkce za příplatek1,5ELKV

82 x 88 - 107 x 98 cm

81 1,5-sedák, meziprvek 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek; WA 
za příplatek * - pro funkční 
variantu

1,5EL 
KVW

80 x 88 - 107 x 98 cm

82 1,5-sedák, meziprvek 
s nastavením opěrky hlavy 
a úložným prostorem, bez 
područek1,5SEL KV

82 x 88 - 107 x 98 cm

83 1-sedák, meziprvek 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek, pevné 
standardní provedení; FA-
funkce za příplatek1ELKV

62 x 88 - 107 x 98 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

84 1-sedák, meziprvek 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek; WA 
za příplatek * - pro funkční 
variantu1ELKVW

60 x 88 - 107 x 98 cm

85 1-sedák, meziprvek 
s nastavením opěrky hlavy 
a úložným prostorem, bez 
područek - není možné 
s WA-funkcí -1SELKV

62 x 88 - 107 x 98 cm

86 Meziprvek trapézového 
tvaru s úložným prostorem, 
s integrovanou zásuvkou 
a USB portem

MET

47 x 88 - 107 x 96 cm

ROH
87 Špičatý roh (2-dílný) 

s nastavením opěrky hlavy 
- možné pouze v kombinaci 
s díly s lůžkovou úpravou, 
avšak nikoli možné 
v kombinaci s díly s WA-
funkcí -

SEKV

96 x 88 - 107 x 96 cm

88 Špičatý roh (2-dílný) 
s nastavením opěrky 
hlavy s oboustranným 
relaxačním opěradlem (bez 
opření o stěnu) - možné 
pouze v kombinaci s díly 
s lůžkovou úpravou, avšak 
nikoli možné v kombinaci 
s díly s WA-funkcí -

SERRKV

96 x 88 - 107 x 96 cm

89 Oblý roh (2-dílný) 
s nastavením opěrky hlavy 
- možné pouze v kombinaci 
se sestavnými prvky bez 
lůžkové úpravy -REKV

109 x 88 - 107 x 109 cm

90 Oblý roh (2-dílný) 
s nastavením opěrky hlavy 
a oboustranným relaxačním 
opěradlem (bez opření 
o stěnu)  - možné pouze 
v kombinaci se sestavnými 
prvky bez lůžkové úpravy -

RERRKV

109 x 88 - 107 x 109 cm

91 Trapézový roh vlevo (2-dílný) 
s nastavením opěrky hlavy 
- možné pouze v kombinaci 
s trapézovým příčným 
lůžkem -PELKV

109 x 88 - 107 x 109 cm

92 Trapézový roh vpravo 
(2-dílný) s nastavením 
opěrky hlavy - možné pouze 
v kombinaci s trapézovým 
příčným lůžkem -PERKV

109 x 88 - 107 x 109 cm

93 Trapézový roh vlevo (2-dílný) 
s nastavením opěrky hlavy 
a oboustranným relaxačním 
opěradlem (bez opření 
o stěnu) - možné pouze 
v kombinaci s trapézovým 
příčným lůžkem -

PELRRKV

109 x 88 - 107 x 109 cm

94 Trapézový roh vpravo 
(2-dílný) s nastavením 
opěrky hlavy 
a oboustranným relaxačním 
opěradlem (bez opření 
o stěnu) - možné pouze 
v kombinaci s trapézovým 
příčným lůžkem -

PERRRKV

109 x 88 - 107 x 109 cm

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
95 3-sedák s nastavení opěrky 

hlavy a funkce příčného 
lůžka, područka vlevo - 
možné pouze v kombinaci 
se špičatým rohem nebo 
kanapi nebo kombielementy 
- FA-funkce za příplatek
Plocha lůžka: 223 x 121 cm

3ALKV

198 x 88 - 107 x 98 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

96 3-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a funkce příčného 
lůžka, područka vpravo - 
možné pouze v kombinaci 
se špičatým rohem nebo 
kanapi nebo kombielementy 
- FA-funkce za příplatek
Plocha lůžka: 223 x 121 cm

3ARKV

198 x 88 - 107 x 98 cm

97 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, bez 
područek - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi nebo 
kombielementy - FA-funkce 
za příplatek Plocha lůžka: 
170 x 121 cm

3AELKV

178 x 88 - 107 x 98 cm

98 2,5-sedák s nastavení 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, područka 
vlevo - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi nebo 
kombielementy - FA-funkce 
za příplatek 
Plocha lůžka: 195 x 121 cm

2,5AL KV

170 x 88 - 107 x 98 cm

99 2,5-sedák s nastavení 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, područka 
vpravo - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi nebo 
kombielementy - FA-funkce 
za příplatek 
Plocha lůžka: 195 x 121 cm

2,5AR KV

170 x 88 - 107 x 98 cm

100 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, bez 
područek - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi nebo 
kombielementy - FA-funkce 
za příplatek
Plocha lůžka: 142 x 121 cm

2,5AEL KV

150 x 88 - 107 x 98 cm

101 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, bez 
područek - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi nebo 
kombielementy - FA-funkce 
za příplatek
Plocha lůžka: 112 x 121 cm

2AELKV

120 x 88 - 107 x 98 cm

102 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
trapezové příčného lůžka, 
područka vlevo - možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy - FA-
funkce za příplatek
Plocha lůžka: 236 x 121 cm

3APELKV

198 x 88 - 107 x 98 cm

103 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
trapezové příčného lůžka, 
područka vpravo - možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy - FA-
funkce za příplatek
Plocha lůžka: 236 x 121 cm

3APERKV

198 x 88 - 107 x 98 cm

104 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
trapezové příčného lůžka, 
bez područek - možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy - FA-
funkce za příplatek
Plocha lůžka: 183 x 121 cm

3APEL 
ELKV

178 x 88 - 107 x 98 cm

105 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
trapezové příčného lůžka, 
bez područek - možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy - FA-
funkce za příplatek
Plocha lůžka: 183 x 121 cm

3APER 
ELKV

178 x 88 - 107 x 98 cm
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č. Zobrazení PopisArtikl

106 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
trapezové příčného lůžka, 
područka vlevo - možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy - FA-
funkce za příplatek
Plocha lůžka: 208 x 121 cm

2,5APEL 
KV

170 x 88 - 107 x 98 cm

107 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
trapezové příčného lůžka, 
područka vpravo - možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy - FA-
funkce za příplatek
Plocha lůžka: 208 x 121 cm

2,5APER 
KV

170 x 88 - 107 x 98 cm

108 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
trapezové příčného lůžka, 
bez područek - možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy - FA-
funkce za příplatek
Plocha lůžka: 155 x 121 cm

2,5APE 
LELKV

150 x 88 - 107 x 98 cm

109 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
trapezové příčného lůžka, 
bez područek - možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy - FA-
funkce za příplatek
Plocha lůžka: 155 x 121 cm

2,5APE 
RELKV

150 x 88 - 107 x 98 cm

110 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
trapezové příčného lůžka, 
bez područek - možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy - FA-
funkce za příplatek
Plocha lůžka: 125 x 121 cm

2APEL 
ELKV

120 x 88 - 107 x 98 cm

111 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
trapezové příčného lůžka, 
bez područek - možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy - FA-
funkce za příplatek
Plocha lůžka: 125 x 121 cm

2APER 
ELKV

120 x 88 - 107 x 98 cm

TABURET
112 Taburet, s trvalým 

čalouněním; dostupné 
pouze v tuhosti sedu F2

Ho
65 x 44 x 65 cm

113 Taburet, vyklápěcí; 
dostupné pouze v tuhosti 
sedu F2

HoF
65 x 44 x 65 cm

114 XXL-taburet, s trva- lým 
čalouněním; dostupné 
pouze v tuhosti sedu F2

XXL Ho
133 x 44 x 66 cm

115 XXL-taburet, vyklápěcí; 
dostupné pouze v tuhosti 
sedu F2

XXL HoF
133 x 44 x 66 cm

POLŠTÁŘ
116 Polštář

Polštář
40 x 40 40 x 40 cm

117 Polštář

Polštář
50 x 50 50 x 50 cm

118 Područkový polštář

Područkový 
polštář 45 x 50 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
119

 
NENÍ možné u područky 
a NENÍ možné kombinovat 
s WA-funkcí nebo VZ funkcí 
v jednom sedáku

Příplatek za FA odkládací 
prostor s integrovanou 
zásuvkou a USB port, pouze 
na vybrané druhy možné (viz 
piktogram) 

Příplatek 
za FA 

odkládací 
prostor se 
zásuvkou 

a USB 
portem

120

  

Příplatek pro sedák 
WA1WallAway motorové 
(vhodné elementy jsou 
označeny *) - NENÍ možné 
v kombinaci s FA v jednom 
sedáku

Pří platek 
WallAway 

WA1

121 Příplatek za akumulátor, 
pro WallAway funkcí 
bezdrátový provoz - pouze 
v kombinaci s WA1

Příplatek 
za baterii

122

 
NENÍ možné v kombinaci s FA 
v jednom sedáku

Příplatek za funkci VZ 
(předsazení lavice), sedák 
se vysune o cca 13 cm vpřed 
(vhodné elementy jsou 
označeny)

Příplatek 
za funkci 

VZ

123 Příplatek za lůžko se stálým 
potahemPříplatek 

za  
potažení 

lůžka
PIKTOGRAMY
 Díly s funkcí WA1

 Odkládací prostor se zásuvkou a USB
 Předsunutí lavice

Rozměry uvedené v tabulce jsou v pořadí:

šířka x výška x hloubka

Rozměr s „pomlčkou (x - x)“ je údaj od-do.

Rozměr s „nebo (x nebo x)“ je údaj 
ovlivnitelný, např. výškou nohou.

TYPOVÝ PLÁN – HUKLA SF1550

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

134

2D grafický návrh a poradenská služba
 – ZDARMA
Vyškolený personál našich prodejen pro vás připraví 2D grafický návrh sestavy 
sedací soupravy dle vašich prostorových s funkčních požadavků. Navíc Vám 
poradí s výběrem nejvhodnějšího typu sedací soupravy a jejího potahového 
materiálu, včetně údržby.

Doprava, vynošení a montáž – ZDARMA
Sedací soupravu vám dovezeme přímo z výroby vlastními firemními vozy 
a kvalifikovanými firemními pracovníky po celé ČR a SR. Sedací soupravu Vám 
naši kvalifikovaní pracovníci vynesou až do bytu nebo domu a namístě smontují.

Likvidace obalů – ZDARMA
Zajistíme likvidaci obalů z námi dovezeného nábytku.

Likvidace staré sedací soupravy– ZDARMA
Starou sedací soupravu pracovníci naší firmy rozmontují, odvezou a odborně 
zlikvidují dle ekologických požadavků na likvidace.

Od návrhu po montáž




