
KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

HUKLA RC1780 je moderní sedací souprava klasického vzhledu 
s množstvím funkcí a praktických doplňků. Nabízíme tuto sedací 
soupravu jak v koženém tak v látkovém provedení. 

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 10letou záruku na prosezení sedáku.  

Opěrné polštáře jsou vyplněny vysoce kvalitní polyéterovou pěnou.

 HUKLA RC1780
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA

Luxus a pohodlí s garancí...

Základní rozměry sedací soupravy:
Výška: 103 cm

Hloubka: 106 cm

Relax-hloubka: 183 cm

Výška sedu: 46 cm

Hloubka sedu: 53 cm

Područka: 23 cm
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Jednotlivé sedáky s relaxační funkcí WAD2 nebo WAD3 
plně ovládanými motorem.

Funkcemi WAD2 a WAD3 lze vybavit i křeslo 
k sedací soupravě.

Sezení s nastavitelnou hloubkou sedu.

Hloubku sedu lze nastavit i u křesla.
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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Relaxační funkce 
WallAway (WA2 a WA3)

mají spínače motorového 
ovládání relaxačního polohování 

na boku sedáku.



č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
4

3KV 4

224 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy; pevné 
standardní provedení - není 
možné s WA-funkcí

3KV

224 x 103 x 106 cm

5

3KVW 5

224 3-sedák s polohováním 
opěrky hlavy; WAD-funkce 
možná za příplatek * 
(funkční varianta je 
dodávána rozděleně )

3KVW

224 x 103 x 106 cm

6

2,5KV 6

196 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy; pevné 
standardní provedení

2,5KV

196 x 103 x 106 cm

7

2,5KVW 7

196 2,5-sedák s polohováním 
opěrky hlavy; WAD-funkce 
možná za příplatek * 
(funkční varianta je 
dodávána rozděleně )

2,5KVW

196 x 103 x 106 cm

8

2KV 8

166 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, potažení zadní 
části; pevné standardní 
provedení

2KV

166 x 103 x 106 cm

9

2KVW 9

166 2-sedák s polohováním 
opěrky hlavy; WAD-funkce 
možná za příplatek * 
(funkční varianta je 
dodávána rozděleně )

2KVW

166 x 103 x 106 cm

KŘESLO
10

1KV 10

102 Křeslo s polohováním 
opěrky hlavy, záda 
potažena, (jiný rozměr 
područek) pevná standartní 
verze1KV

102 x 103 x 106 cm

11

1KVW 11

100 Křeslo s polohováním 
opěrky hlavy, záda 
potažena, (jiný rozměr 
područek) WAD-funkce 
možná za příplatek * - pro 
funkční variantu

1KVW

100 x 103 x 106 cm

TABURET
12

Ho
12 Taburet, s trvalým čalouně 

ním; dostupné pouze 
v tuhosti sedu F2

Ho

65 x 46 x 65 cm

13
HoF

13 Taburet, vyklápěcí; 
dostupné pouze v tuhosti 
sedu F2

HoF

65 x 46 x 65 cm

14 XXL Ho 14 XXL-taburet, s trvalým 
čalouněním; dostupné 
pouze v tuhosti sedu F2

XXL Ho

133 x 46 x 66 cm

15 XXL HoF 15 XXL-taburet, vyklápěcí; 
dostupné pouze v tuhosti 
sedu F2

XXL HoF

133 x 46 x 66 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

POLŠTÁŘ
16 16 Polštář 40 x 40 cm

Polštář 40 
x 40 cm 40 x 40 cm

17 17 Polštář 50 x 50 cm

Polštář 50 
x 50 cm 50 x 50 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
18 Příplatek pro sedák WAD2, 

motorová WallAway 
s integrovaným nastavením 
hloubky sedu (vhodné 
elementy jsou označeny *)

Příplatek 
za 

WallAway 
WAD2

19 Příplatek pro sedák WAD3, 
motorová WallAway 
s integrovaným nastavením 
hloubky sedu a motorovým 
polohování opěrky hlavy 
(vhodné elementy jsou 
označeny *)

Příplatek 
za 

WallAway 
WAD3

20 Příplatek za akumulátor, 
pro bezdrátový provoz WA-
funkcí pouze v kombinaci 
s WAD2 nebo WAD3

Příplatek 
za 

akumulátor

21 Metráž látky, šířka cca 
140 cm, min. 0,5 metru, lze 
objednávat po 10 cmLátka 

v bežných 
metrech

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

Kůže (cca 
4,5 m�)

PIKTOGRAMY
 Díly s funkcí s funkcí WallAway

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.

Záleží na každém detailu...
Barvy dřevěných nohou:

BUK

P19 Olše

P21 Ořech

P48 Dub marone

DUB

P58 Dub bianco
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výška 11 cm
pro taburet

výška 11 cm
pro taburet

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
pro taburet

výška 11 cm
pro taburet
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2D grafický návrh a poradenská služba� – ZDARMA

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.

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.

Od návrhu po montáž

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.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

TYPOVÝ PLÁN – HUKLA RC1780


