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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

6766

POLOHOVATELNÝ PODHLAVNÍK

3 TYPY PROŠITÍ OPĚRÁKU

3 TYPY PODRUČEK
3 VELIKOSTI KŘESLA

3 VÝŠKY SEDU
5 TYPŮ PODNOŽÍ
V LÁTCE I KŮŽI

 RELAXAČNÍ KŘESLO

HUKLA 
CANYONLINE SMART
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA



5 typů podnoží

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

3 ERGONOMICKÉ VELIKOSTI 
SMALL MEDIUM LARGE

Šířka:
Výška opěradla:
Hloubka:
Výška sedu:
Šířka sedu:
Hloubka sedu:

72 cm
111 cm
83 cm
43 cm
51 cm
51 cm

72 cm
113 cm
83 cm
45 cm
51 cm
51 cm

72 cm
115 cm
83 cm
47 cm
51 cm
51 cm

Délka v krajní poloze 178 cm

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ
Polohování podnožky a opěráku tlakem těla
Vnější rozměr (ŠH)  72/83 cm
Vnitřní rozměr (ŠH)  51/51 cm

Upozornění k rozměrům:
U prošití typu C odečtěte 2 cm pro celkovou výšku.
U područky typu 3 odečtěte 3 cm pro celkovou šířku.

V2
s kovovým povrchem

V1
kovová hvězdicová

AD4
ocelová hvězdicová

AD3
dřevěná

V6
kovová

6968

�Křeslo mnoha tváří
Vybírejte,
sestavujte,
hrajte si...

Všechny typy prošití, 
typy područek, 
či typy podnoží 
jsou navzájem 
kombinovatelné, 
takže se nemusíte 
omezovat pouze 
na designy křesel 
na fotografiích.

A B C

3 typy prošití 

1 2 3

3 typy područek

43 cm 45 cm 47 cm

3 výšky sedu

P19 - BUK olše P48 - BUK marone

P21 - BUK ořech P58 - DUB bianco - dýha

OTOČNÉ TALÍŘE AD3 JE MOŽNÉ OBJEDNAT VE VŠECH BARVÁCH 
MOŘENÍ A LAKU DLE VZORKŮ.



Kombinace 
prošití typu A 
a područky typu 2

Nezávislé polohování 
podhlavníku Ovládací panel motorového ovládání polohování

Kombinace polohování podhlavníku a relaxačního polohování křesla

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Velmi pohodlné relaxační kožené křeslo s kostrou 
z ocelových trubek zajišťující dlouhodobou konstrukční 
pevnost. Opěrný polštář včetně opěrky hlavy je vyplněn 
kvalitní studenou pěnou na elastických pásech 
zajišťující pružnost. Sedáky jsou vyplněny vysoce kvalitní 
polyéterovou pěnou. Nosným pružícím prvkem sedáku 
jsou vlnité pružiny.

HUKLA 
CANYONLINE SMART
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA

7170



Kombinace 
prošití typu C 
a područky typu 3 

Kombinace polohování podhlavníku a relaxačního polohování křesla

Nezávislé polohování 
podhlavníku

Ovládací panel motorového ovládání polohování se 
zdířkou pro nabíjení akumulátoru

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Velmi pohodlné relaxační kožené křeslo 
s kostrou z ocelových trubek zajišťující 
dlouhodobou konstrukční pevnost. Opěrný 
polštář včetně opěrky hlavy je vyplněn kvalitní 
studenou pěnou na elastických pásech 
zajišťující pružnost. Sedáky jsou vyplněny 
vysoce kvalitní polyéterovou pěnou. Nosným 
pružícím prvkem sedáku jsou vlnité pružiny.

HUKLA 
CANYONLINE SMART
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA

7372



Kombinace 
prošití typu B 
a područky typu 3 

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Kombinace polohování podhlavníku a relaxačního polohování křesla

Páčka pro ovládání polohování je 
umístěna na pravé straně sedáku

Velmi pohodlné relaxační kožené křeslo 
s kostrou z ocelových trubek zajišťující 
dlouhodobou konstrukční pevnost. Opěrný 
polštář včetně opěrky hlavy je vyplněn kvalitní 
studenou pěnou na elastických pásech 
zajišťující pružnost. Sedáky jsou vyplněny 
vysoce kvalitní polyéterovou pěnou. Nosným 
pružícím prvkem sedáku jsou vlnité pružiny.

HUKLA 
CANYONLINE SMART
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA

7574



KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

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

DODATKOVÁ VÝBAVA 
AKK
(za příplatek)
Akumulátor (100  cyklů)
K dodání s funkcí F

DOPLŇKOVÉ FUNKCE 
– TURN&MOVE (snadné posouvání)

Díky kolečkům vestavěným v otočném talíři se 
s křeslem snadno manipuluje. Funkci používejte 
pouze pro posunutí křesla. Při sezení musí být 
kolečka zasunuta. Při manipulaci odpojte křeslo 
od elektřiny. Možné pouze pro čočkovité otočné 
talíře kovové V6 a dřevěné �AD3!

7776

Více než 120 odstínů potahových kůží a �100 druhů potahových látek

Pro ještě 

větší 
komfort

2 typy ovládání relaxačního polohování

F
2motorové 
polohování

synchronní 
polohování 

sedáku, 
podnožky 

a opěráku

B
Polohování 

podnožky 
tlakem těla. 

Bezestupňové 
polohování opěráku 

pomocí vestavěné 
páčky a plynového 

pístu a dodatečného 
tlaku těla.



č. Zobrazení PopisArtikl

TELEVIZNÍ KŘESLO / ODPOČINKOVÉ KŘESLO /
1 Základní provedení: B - 

Tlak těla. 
Polohování podnožky 
tlakem těla. Plynulé 
polohování opěráku pomocí 
plynového pístu. Nezávislé 
polohování opěrky hlavy 
s rastrovým kováním 
a zpětnou pružinou.

Relaxační 
křeslo

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
2 F - 2 elektromotory. 

Nezávislé polohování 
2 elektromotory. Nezávislé 
polohování opěrky hlavy 
s rastrovým mechanizmem 
a zpětnou pružinou.

F  
2 E-motory

3 Akumulátor - příplatkový 
akumulátor umožňuje 
bezdrátové ovládání 
relaxačního křesla. (100 
cyklů) K dostání pouze 
s funkcí F

AKK 
Akumulátor

4 Příplatek za dřevěnou 
otočnou základnu AD3Příplatek 

za dřevěnou 
otočnou 
základnu

5 Příplatek za otočnou 
základnu z nerezové oceli 
Ve tvaru hvězdy z nerezové 
oceli AD4

Příplatek 
za otočnou 
základnu 

z nerezové 
oceli

6 turn & move - snadné 
posouvání. Díky kolečkům 
vestavěným v otočném 
talíři se s křeslem snadno 
manipuluje. Funkci 
používejte pouze pro 
posunutí křesla. Při sezení 
musí být kolečka zasunuta. 
Při manipulaci odpojte 
křeslo od elektřiny. Možné 
pouze pro čočkovité otočné 
talíře kovové V6 a dřevěné 
AD3!

turn&move

POLŠTÁŘ
7 Šíjový polštář se závažím

Šíjový 
polštář

se závažím
38 x 19 x 6 cm

7 Šíjový polštář se závažím

Šíjový 
polštář

se závažím
38 x 19 x 6 cm

Čisticí sada
KERALUX
Nesmíme zapomínat i na údržbu 
potahové kůže. Proto Vám 
nabízíme řadu čisticích 
a impregnačních prostředků 
Keralux, které 
pomáhají 
prodloužit 
krásný 
vzhled 
sedačky.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

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.

Služby od A do Z

CLEANING KIT 
FOR IMITATION 
LEATHER 
(čisticí sada na koženku)

Čisticí sada pro umělou kůži 
je vhodná pro 
intenzivní čištění 
nábytku z umělé 
kůže. Výborně 
odstraňuje 
olejové 
a mastné 
skvrny, stejně 
jako skvrny 
barevné, 
např. 
od džínových kalhot.

Pro údržbu potahů 
z umělé kůže

od džínových kalhot.

je vhodná pro 
intenzivní čištění 
nábytku z umělé 
kůže. Výborně 

skvrny, stejně 

od džínových kalhot.od džínových kalhot.
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TYPOVÝ PLÁN – HUKLA CANYONLINE SMART


