
Kostra relaxačního křesla Hukla LC02 je vyrobena 
z ocelových trubek a dřevěných materiálů. 
Čalounění je z vysoce kvalitní formované studené 
pěny s označením HsL HUKLA-Superflex 
a polyéterové pěny. 

Zajímavostí tohoto křesla jsou jeho dvě tváře. 
Se sklopeným opěrným polštářem máte 
v bytě pohodlné klubové křeslo, nebo naopak 
s rozloženým opěradlem a vysunutou podnožkou 
příjemné relaxační křeslo.

Nezávislé polohování podhlavníku

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ 
Polohování podnožky a opěráku tlakem těla

Vnější rozměr (ŠH)  78/82 cm
Vnitřní rozměr (ŠH)  51-48/48-54cm

DŘEVO
Buk Dub

P19 P21 P48 P58

olše ořech marone dub bianco dýha

Otočné talíře AD3 je možné objednat ve všech barvách moření a laku dle vzorků.
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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 podhlavníku 
s rastrovým kováním a 
zpětnou pružinou.

Relaxační  
křeslo

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
2 AGV - regulované nastavení 

výšky sedu pomocí plynové 
pružiny. Prostřednictvím 
vnitřní páky lze pomocí 
plynové pružiny nastavit 
výšku sedu v rozmezí 
45cm až 49 cm. Nelze v 
kombinaci s funkcí t&m.

AGV

3 Příplatek za dřevěnou 
otočnou základnu AD3Příplatek 

za podnož 
AD 3 

5 Ocelová hvězdicová otočná 
podnož AD4Příplatek 

za podnož 
AD 4

5 Ocelová hvězdicová otočná 
podnož AD4SPříplatek 

za podnož 
AD 4S - 

anthrazit

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!

turn&move

POLŠTÁŘ
6.1 Metráž látky, šířka cca 140 

cm, minimálně objednávané 
množství 0,5 metru, dále lze 
objednávat po 10 cmLátka v 

bežných 
metrech

6.2 Pouze celé kůže (cca 4,5 
m2) Upozornění: Vzhledem 
k přírodním vlastnostem 
kůže, může být jako řezná 
oblast použito přibližně  
60-70% kůže

Kůže 

KVALITNÍ RELAXAČNÍ KŘESLA

TŘITŘI
VELIKOSTIVELIKOSTI

DOPLŇKOVÉ FUNKCE – OTOČNÝ TALÍŘ (ZA PŘÍPLATEK)

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!

SMALL MEDIUM LARGE

Šířka: 
78 cm

Výška opěradla: 
86-115 cm

Hloubka: 
82 cm

Šířka: 
78 cm

Výška opěradla: 
88-117 cm

Hloubka: 
82 cm

Šířka: 
78 cm

Výška opěradla: 
90-119 cm

Hloubka: 
82 cm

Výška sedu: 43 cm
Šířka sedu: 51-48 cm
Hloubka sedu: 48-54 cm

Výška sedu: 45 cm
Šířka sedu: 51-48 cm
Hloubka sedu: 48-54 cm

Výška sedu: 47 cm
Šířka sedu: 51-48 cm
Hloubka sedu: 48-54 cm

Délka v krajní poloze 183 cm Délka v krajní poloze 183 cm Délka v krajní poloze 183 cm

Příplatek MEDIUM Příplatek LARGE

Tuhost sedu si můžete sami zvolit ze tří variant - F1 měkký, 
F2 střední, F3 tuhý. Na �HsL-Hukla-Superflex studenou pěnu 
poskytujeme 10letou záruku.
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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.
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TYPOVÝ PLÁN – HUKLA LC02


