
Kombinace 
prošití typu A 
a područky typu 2

Nezávislé polohování 
podhlavníku

Ovládací panel motorového ovládání polohováníKombinace polohování podhlavníku a relaxačního 
polohování křesla

Kombinace polohování podhlavníku a relaxačního 
polohování křesla

Kombinace 
prošití typu C 
a područky typu 3 

Nezávislé polohování 
podhlavníku

Ovládací panel motorového ovládání polohování

KVALITNÍ RELAXAČNÍ KŘESLA

Velmi pohodlné relaxační 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
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Kombinace 
prošití typu B 
a područky typu 3 

5 typů podnoží

KVALITNÍ RELAXAČNÍ KŘESLA

Páčka pro ovládání polohování 
je umístěna na pravé straně 
sedáku

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

HUKLA 
CANYONLINE SMART

KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA

1918

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.



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

KVALITNÍ RELAXAČNÍ KŘESLA

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!

U nás si vy
berete z víc

e než 

100 odstín
ů

kvalitn
ích přírodních kůží
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Aqua     
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CO JE AQUACLEAN?

Technologie Aquaclean 
je revoluční povrchová úprava potahové 
látky, která umožňuje odstranit skvrny 
pouze pomocí vody. Údržba je tak velmi 

jednoduchá a skvrny odstraníte za 
minimum času.

Aquaclean pomáhá odstraňovat většinu 
skvrn vzniklých v domácnosti (víno, 

inkoust, omáčky, tuk, bláto, čokoláda, 
krém atd.), usnadní vám tak život a vy 

získáte více času na důležité věci.

TYPOVÝ PLÁN – HUKLA CANYONLINE SMART

B
Polohování 

podnožky 
tlakem těla. 

Bezestupňové 
polohování 

opěráku pomocí 
vestavěné páčky 

a plynového pístu 
a dodatečného 

tlaku těla.

F
2motorové 
polohování

synchronní 
polohování 

sedáku, 
podnožky 

a opěráku

Pro ještě 

větší 
komfort

2 typy ovládání relaxačního polohování


