
Páka pro polohování sklonu 
opěrného polštáře (umístěna 
na levé straně)

Páka pro ovládání polohování 
podnožky (umístěna na pravé 
straně)

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ
Polohování podnožky a opěráku 
pomocí vně umístěné páčky.

Celopolstrovaná područka

Vnější rozměr (ŠH)  73/91 cm

Vnitřní rozměr (ŠH)  50-54 cm

3 DRUHY PODRUČEK

Dřevěná područka s čalouněním
/ za příplatek

Kovová područka s čalouněním
/ za příplatek

Celopolstrovaná područka 
BEZ PŘÍPLATKU

Nezávislé polohování podhlavníkuKardiopoloha

 HUKLA 
COSYRELAX CR06
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA

Kostra relaxačního křesla Hukla CosyRelax 
CR06 je z ocelových trubek a dřevěných 
materiálů. Pružícími prvky jsou u sedáku ocelové 
vlnité pružiny a u opěráku pružné čalounické 
gumotextilní popruhy jenž zajišťují společně se 
speciální formovanou studenou pěnou HsL-Hukla-
Superflex příjemný sed. Tuhost sedu si můžete 
sami zvolit ze tří variant - F1 měkký, F2 střední, 
F3 tuhý. Na �HsL-Hukla-Superflex studenou pěnu 
poskytujeme 10letou záruku.

Základní provedení křesla dodáváme 
s polohováním podnožky a opěráku ovládaných 
pomocí pák umístěných na vnějších stranách 
křesla.
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Nezávislé polohování 
podhlavníku

S kovovou područkou 
s čalouněním

Ovládání polohování křesla

DŘEVO
Buk Dub

P19 P21 P48 P58

olše ořech marone dub bianco dýha

Otočné talíře V15 a V3 je možné objednat ve všech barvách moření a laku dle vzorků.

7 TYPŮ NOHOU
Kov Potaženo Za příplatek

V6 V2 V1 V5 AD4

kovová čočkovitá plochá s kovovým 
povrchem

kovová
hvězdicová

s látkovým nebo 
koženým potahem

hvězdicovitá
nerezová ocel

Dřevo

V3 V15

dřevěná čočkovitá otočný kruh
dřevěný

U nás si vy
berete z víc

e než 

100 odstín
ů

kvalitn
ích přírodních kůží

a potahových lá
tek

Aqua     
clean te

chnology

HUKLA 
COSYRELAX CR06
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA

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
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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.



ŠESTŠEST
VELIKOST�ÍVELIKOST�Í

SMALL MEDIUM LARGE

Šířka: 
73 cm

Výška opěradla: 
100 cm

Hloubka: 
91 cm

Šířka: 
75 cm

Výška opěradla: 
107 cm

Hloubka: 
93 cm

Šířka: 
77 cm

Výška opěradla: 
113 cm

Hloubka: 
95 cm

Výška sedu: 44 cm
Šířka sedu: 50 cm
Hloubka sedu: 50 cm

Výška sedu: 47 cm
Šířka sedu: 52 cm
Hloubka sedu: 52 cm

Výška sedu: 49 cm
Šířka sedu: 54 cm
Hloubka sedu: 54 cm

Délka v krajní poloze 174 cm Délka v krajní poloze 180 cm Délka v krajní poloze 186 cm

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ Příplatek MEDIUM Příplatek LARGE

SMALL PLUS MEDIUM PLUS LARGE PLUS

Šířka: 
79 cm

Výška opěradla: 
100 cm

Hloubka: 
91 cm

Šířka: 
81 cm

Výška opěradla: 
107 cm

Hloubka: 
93 cm

Šířka: 
83 cm

Výška opěradla: 
113 cm

Hloubka: 
95 cm

Výška sedu: 44 cm
Šířka sedu: 56 cm
Hloubka sedu: 50 cm

Výška sedu: 47 cm
Šířka sedu: 58 cm
Hloubka sedu: 52 cm

Výška sedu: 49 cm
Šířka sedu: 60 cm
Hloubka sedu: 54 cm

Délka v krajní poloze 174 cm Délka v krajní poloze 180 cm Délka v krajní poloze 186 cm

Příplatek SMALL PLUS Příplatek MEDIUM PLUS Příplatek LARGE PLUS

Kardio poloha
Všechna provedení je možné 
polohovat až do tzv. kardio polohy. 
Jedná se o polohu ležení, kdy špičky 
chodidel jsou výše než srdce, čímž 
se ulehčí srdci a krevnímu oběhu. 
Zintenzívní se tak prokrvení a tělo 
může lépe odpočívat. Zatížené 
a unavené nohy mohou lépe 
regenerovat díky odlehčení žilního 
systému. 

Polohování opěráku s integrovaným 
snížením sedáku, včetně kardio 
polohy je plynulé a pneumatické.

Upozornění pro osoby 
s kardiostimulátorem!

Všechny vestavěné elektromotory 
odpovídají DIN a VDE předpisům, 
přesto doporučujeme všem osobám 
s kardiostimulátorem, aby se 
poradili se svým lékařem a předešli 
tak případným problémům. Magnet 
slouží k přichycení šíjového polštáře 
a vytváří pouze omezené, lokální, 
slabé magnetické pole. Hodnoty 
jsou porovnatelné s nošením 
malých magnetů např. na oděvech 
a jsou pro zdraví neškodné. 
Varování se týká především 
osob s implantovanými přístroji 
na podporu srdeční funkce (např. 
kardiostimulátor). Prosíme žádný 
přímý kontakt s tělem. V případě 
potřeby konzultujte se svým 
lékařem.

HUKLA 
COSYRELAX CR06
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA

Během 3 minut vyškolený personál našich 
prodejen pro vás připraví v počítačovém 
konfigurátoru 2D grafický návrh sestavy 
sedací soupravy dle vašich prostorových 
a funkčních požadavků. Navíc Vám poradí 
s výběrem nejvhodnějšího typu sedací 
soupravy a jejího potahového materiálu, 
včetně údržby.

2D grafický návrh 
a poradenská služba – 
ZDARMA

3938

KVALITNÍ RELAXAČNÍ KŘESLA



č. Zobrazení PopisArtikl

TELEVIZNÍ KŘESLO / ODPOČINKOVÉ KŘESLO /
1 SMALL. Základní 

provedení: C - Polohování 
podnožky a opěráku 
s pomocí vně umístěné 
páčky. Celočalouněná 
područka.  Plynulé 
(pneumatické) polohování 
opěráku s integrovaným 
snížením sedáku včetně 
kardio polohy. Standardně 
s manuálním polohováním 
opěrky hlavy.

Relaxační 
křeslo

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
2 Velikost MEDIUM Příplatek 

za střední velikost opěradla 
a podnožky.

Příplatek  
MEDIUM

3 Velikost LARGE Příplatek 
za velkou velikost opěradla 
a podnožky.

Příplatek  
LARGE

4 Velikost SMALL PLUS. 
Příplatek za širší sedák, 
+ 6 cm šířky pro velikost 
SMALLPříplatek  

SMALL 
PLUS

5 Velikost MEDIUM PLUS 
Příplatek za širší sedák, 
+ 6 cm šířky pro velikost 
MEDIUM

Příplatek  
MEDIUM 

PLUS

6 Velikost LARGE PLUS. 
Příplatek za širší sedák, 
+ 6 cm šířky pro velikost 
LARGE

Příplatek  
LARGE 
PLUS

7 F - 2 elektromotory 
Nezávislé polohování 2 
elektromotory vč. kardio 
polohy. Standardně  
s manuálním polohováním 
opěrky hlavy.

F  
2 motory

7.1 G - 3 elektromotory 
a funkce pomoci při 
vstávání Nezávislé 
polohování podnožky 
a opěráku pomocí dvou 
elektromotoru a 1motorové 
polohování s funkcí pomoci 
při vstávání (max. 120 
kg), včetně kardio polohy. 
S otočnou funkcí s aretací. 
V kombinaci s otočným 
kruhem dřevěným V15 
bez fixace. Standardně 
s manuálním polohováním 
opěrky hlavy. Výška sedáku 
se zvýší o cca 2cm pro 
velikost SMALL.

G 
3 motory

8 MOK - Motorové polohování 
opěrky hlavy.  K dostání 
pouze s funkce F.

MOK  
Motorové  

polohování  
opěrky hlavy

č. Zobrazení PopisArtikl

9 Kovová područka k dodání  
za příplatek.

Příplatek  
za kovovou 
područku

10 Dřevěná područka k dodání  
za příplatek.

Příplatek  
za dřevěnou 

područku

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

AKK 
Akumulátor

12 MLS - Bederní opěra 
manuální

MLS 
- bederní 

opěra 
manuální

12.1 Doplatek za otočný 
podstavec z nerezové oceli 
Ve tvaru hvězdy z nerezové 
oceli AD4

Doplatek  
za otočný 
podstavec
z nerezové 

oceli

13 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 V3!

turn&move

13.1 HVS – výškově stavitelná 
trnož Otočná trnož 
umožňuje nastavení 
výšky sedu u velikostí 
small - medium - large, 
v rozmezí 44–49 cm. Nelze 
v kombinaci s funkcí 
turn&move a výbavou G.

HVS Výškově  
stavitelná 

trnož

POLŠTÁŘ
14 Šíjový polštář se závažím

Šíjový  
 polštář  

se závažím

38 x 19 x 6 cm

KVALITNÍ RELAXAČNÍ KŘESLA

HVS - Výškově stavitelné vřeteno
Otočná trnož umožňuje nastavení výšky sedu u velikostí small, 
medium a large v rozmezí 44  – 49 cm.

Nelze v kombinaci s funkcí turn & move a výbavou G.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA
Polohování 
opěrky hlavy

Standardně dodáváme 
křesla s manuálním 
polohováním opěrky 
hlavy. Opěrka je vybavena 
pozičním polohováním, 
které umožňuje individuální 
nastavení sklonu opěrky 
hlavy.

Vysouvací 
podnožka
 

KOMFORTNÍ VÝBAVA (ZA PŘÍPLATEK)

F – 2 elektromotory G – 3 elektromotory 
a funkce pomoci při 
vstávání

DODATKOVÁ VÝBAVA (ZA PŘÍPLATEK)

AKK 
Akumulátor
(100 / 65 cyklů)
K dodání s funkcemi 
F a G

MOK
Motorové polohování 
opěrky hlavy
Dodává se 
s funkcemi F a G

MLS
Manuální 
ledvinová 
podpěra

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 V3!

U nás si vy
berete z víc

e než 

100 odstín
ů

kvalitn
ích přírodních kůží

a potahových lá
tek

Aqua     
clean te

chnology

HUKLA 
COSYRELAX CR06
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA
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