
č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
3

3KV 3

222 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy; pevné 
standardní provedení 
- není možné s WA-
funkcí3KV

222 x 82 -107 x 96 cm

4
2,5KV 4

194 2,5-sedák s na-
stavením opěrky 
hlavy; pevné standardní 
provedení

2,5KV

194 x 82 -107 x 96 cm

5
2,5KVW 5

194 2,5-sedák s nasta-
vením opěrky hlavy; 
WA-funkce za příplatek 
* - dvoudílné dodání 
pro funkční variantu 2,5KVW

194 x 82 -107 x 96 cm

6
2KV 6

164 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, potažení 
zadní části; pevné 
standardní provedení

2KV

164 x 82 -107 x 96 cm

7
2KVW 7

164

)

2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, potažení 
zadní části; WA-funkce 
za příplatek * - 
dvoudílné dodání pro 
funkční variantu 2KVW

164 x 82 -107 x 96 cm

KONCOVÝ PRVEK 
8

3LKV 8

200 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; - není možné s 
WA-funkcí - 

3LKV

200 x 82 -107 x 96 cm

9
3RKV 9

200 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; - není možné s 
WA-funkcí - 

3RKV

200 x 82 -107 x 96 cm

10
2,5LKV 10

172 2,5-sedák s nasta-
vením opěrky hlavy, 
područka vlevo; pevné 
standardní provedení 

2,5LKV

172 x 82 -107 x 96 cm

11
2,5RKV 11

172 2,5-sedák s nasta-
vením opěrky hlavy, po-
dručka vpravo; pevné 
standardní provedení 

2,5RKV

172 x 82 -107 x 96 cm

12
2,5LKVW 12

172 2,5-sedák s nasta-
vením opěrky hlavy, 
područka vlevo; WA-
funkce za příplatek * 
- dvoudílné dodání pro 
funkční variantu2,5LKVW

172 x 82 -107 x 96 cm

13
2,5RKVW 13

172 2,5-sedák s nasta-
vením opěrky hlavy, 
područka vpravo; WA-
funkce za příplatek * 
- dvoudílné dodání pro 
funkční variantu2,5RKVW

172 x 82 -107 x 96 cm

14
2LKV 14

142 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; pevné standardní 
provedení2LKV

142 x 82 -107 x 96 cm

15
2RKV 15

142 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; pevné stan-
dardní provedení

2RKV

142 x 82 -107 x 96 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

16
2LKVW 16

142 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA-funkce za 
příplatek * - dvoudílné 
dodání pro funkční 
variantu2LKVW

142 x 82 -107 x 96 cm

17
2RKVW 17

142 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA-funkce za 
příplatek * - dvoudílné 
dodání pro funkční 
variantu2RKVW

142 x 82 -107 x 96 cm

20
1,5LKV 20

104 1,5-sedák s nasta-
vením opěrky hlavy, 
područka vlevo; pevné 
standardní provedení

1,5LKV

104 x 82 -107 x 96 cm

21
1,5RKV 21

104 1,5-sedák s nasta-
vením opěrky hlavy, po-
dručka vpravo; pevné 
standardní provedení

1,5RKV

104 x 82 -107 x 96 cm

22
1,5LKVW 22

102 1,5-sedák s nasta-
vením opěrky hlavy, 
područka vlevo; WA-
funkce za příplatek * - 
pro funkční variantu1,5LKVW

102 x 82 -107 x 96 cm

23
1,5RKVW 23

102 1,5-sedák s nasta-
vením opěrky hlavy, 
područka vpravo; WA-
funkce za příplatek * - 
pro funkční variantu1,5RKVW

102 x 82 -107 x 96 cm

24
1LKV 24

84 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; pevné standardní 
provedení

1LKV

84 x 82 -107 x 96 cm

25
1RKV 25

84 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; pevné stan-
dardní provedení

1RKV

84 x 82 -107 x 96 cm

26
1LKVW 26

82 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA-funkce 
za příplatek * - pro 
funkční variantu1LKVW

82 x 82 -107 x 96 cm

27
1RKVW 27

82 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA-funkce 
za příplatek * - pro 
funkční variantu1RKVW

82 x 82 -107 x 96 cm

28 182

AhoL2KV 28

2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístav-
ným taburetem vlevo

AhoL2KV

182 x 82 -107 x 96 cm

29
2KVAhoR 29

182 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístav-
ným taburetem vpravo

2KVAhoR

182 x 82 -107 x 96 cm

30 182

AhoFL2KV 30

2-sedák s nastave-
ním opěrky hlavy a 
přístavným taburetem 
vyklápěcí vlevo

AhoFL2KV

182 x 82 -107 x 96 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

31 182

2KVAhoFR 31

2-sedák s nastave-
ním opěrky hlavy a 
přístavným taburetem 
vyklápěcí vpravo

2KVAhoFR

182 x 82 -107 x 96 cm

32
AhoL1,5KV 32

144 1,5-sedák s nasta-
vením opěrky hlavy a 
přístavným taburetem 
vlevo

AhoL1,5KV

144 x 82 -107 x 96 cm

33
1,5KVAhoR 33

144 1,5-sedák s nasta-
vením opěrky hlavy a 
přístavným taburetem 
vpravo

1,5KVAhoR

144 x 82 -107 x 96 cm

34
AhoFL1,5KV 34

144 1,5-sedák s nasta-
vením opěrky hlavy a 
přístavným taburetem 
vyklápěcí vlevo

AhoFL1,5KV

144 x 82 -107 x 96 cm

35
1,5KVAhoFR 35

144 1,5-sedák s nasta-
vením opěrky hlavy a 
přístavným taburetem 
vyklápěcí vpravo

1,5KVAhoFR

144 x 82 -107 x 96 cm

36
AhoL1KV 36

124 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístav-
ným taburetem vlevo

AhoL1KV

124 x 82 -107 x 96 cm

37
1KVAhoR 37

124 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístav-
ným taburetem vpravo

1KVAhoR

124 x 82 -107 x 96 cm

38
AhoFL1KV 38

124 1-sedák s nastave-
ním opěrky hlavy a 
přístavným taburetem 
vyklápěcí vlevo

AhoFL1KV

124 x 82 -107 x 96 cm

39
1KVAhoFR 39

124 1-sedák s nastave-
ním opěrky hlavy a 
přístavným taburetem 
vyklápěcí vpravo

1KVAhoFR

124 x 82 -107 x 96 cm

40

AhoL 40

62 Přístavný taburet vlevo, 
není přímo u rohů, není 
samostatně stavitelný!

AhoL

62 x 46 x 96 cm

41

AhoR 41

62 Přístavný taburet 
vpravo, není přímo u 
rohů, není samostatně 
stavitelný!AhoR

62 x 46 x 96 cm

42
CanGLKV 42

95

 

Kanape rovné s nasta-
vením opěrky hlavy, 
područka vlevo

CanGLKV

95 x 82 -107 x 175 cm

43
CanGRKV 43

95 Kanape rovné s nasta-
vením opěrky hlavy, 
područka vpravo

CanGRKV

95 x 82 -107 x 175 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

44
CanGMoLKV 44

95 Kanape rovné s nasta-
vením opěrky hlavy s 
motorem, přestavitelné 
do relaxační polohy, 
područka vlevo

CanGMoLKV

95 x 82 -107 x 175 - 211 cm

45
CanGMoRKV 45

95 Kanape rovné s nasta-
vením opěrky hlavy s 
motorem, přestavitelné 
do relaxační polohy, 
područka vpravo

CanGMoRKV

96 x 82 -107 x 175 - 211 cm

MEZIPRVEK
46

3ELKV 46

178 3-sedák mezielement 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek, 
pevné standardní 
provedení - není možné 
s WA-funkcí -3ELKV

178 x 82 -107 x 96 cm

47
2,5ELKV 47

150 2,5-sedák mezielement 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek; 
pevné standardní 
provedení2,5ELKV

150 x 82 -107 x 96 cm

48
2,5ELKVW 48

150 2,5-sedák mezielement 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek; 
WA-funkce za příplatek 
* - dvoudílné dodání 
pro funkční variantu2,5ELKVW

150 x 82 -107 x 96 cm

49
2ELKV 49

120 2-sedák mezielement 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek; 
pevné standardní 
provedení2ELKV

120 x 82 -107 x 96 cm

50
2ELKVW 50

120 2-sedák mezielement 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek; 
WA-funkce za příplatek 
* - dvoudílné dodání 
pro funkční variantu2ELKVW

120 x 82 -107 x 96 cm

51
1,5ELKV 51

82 1,5-sedák mezielement 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek; 
pevné standardní 
provedení1,5ELKV

82 x 82 -107 x 96 cm

52
1,5ELKVW 52

80 1,5-sedák mezielement 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek; 
WA za příplatek * - pro 
funkční variantu1,5ELKVW

80 x 82 -107 x 96 cm

53
1ELKV 53

62 1-sedák mezielement 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek; 
pevné standardní 
provedení1ELKV

62 x 82 -107 x 96 cm

54
1ELKVW 54

60 1-sedák mezielement 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek; 
WA za příplatek * - pro 
funkční variantu1ELKVW

60 x 82 -107 x 96 cm

TYPOVÝ PLÁN – HUKLA RL1856

Hukla RL1856 je moderní sedací souprava s množstvím funkcí a praktických 
doplňků. Za zmínku stojí uvést například sklopné opěradlo, kterým vykouzlíte 
z jednotlivých prvků klasické sedačky pohodlné místo k lenošení. 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, pokrytými HUKLA Superflex HSL formovanou studenou 
pěnou, 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.

Záleží na každém detailu...

Barvy dřevěných nohou:

BUK

P19 Olše

P21 Ořech

P48 Dub marone

DUB

P58 Dub bianco

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Stejně jako sedací souprava sedací souprava HUKLA 
RL1856� je i křeslo HUKLA LC 02 vybaveno sklopnými 
opěráky, kterými velmi lehce změníte klubové 
v pohodlné relaxační křeslo. Je proto vhodným 
doplňkem této sedací soupravy.

 HUKLA RL1856
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA

výška 11 cm
u elementů s vyšší 
světlou výškou

výška 11 cm
u elementů s vyšší 
světlou výškou

Kovová noha

výška 3,5 cm
u elementů s nižší 
světlou výškou

Dřevěná noha

výška 3,5 cm
u elementů s nižší 
světlou výškou

Základní rozměry sedací soupravy:

Výška: 82-107 cm
Hloubka: 96 cm
Relax-hloubka: 175 cm
Výška sedu: 46 cm
Hloubka sedu: 52-59 cm
Područka: 22-32 cm

U nás si vy
berete z víc

e než 

100 odstín
ů

kvalitn
ích přírodních kůží

a potahových lá
tek

Aqua     
clean te

chnology
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č. Zobrazení PopisArtikl

ROH
55

REKV

55

102

10
2

Oblý roh s nastavením 
opěrky hlavy

REKV

102 x 82 -107 x 102 cm

56

RERRKV

56

102

10
2

Oblý roh s nastavením 
opěrky hlavy a 
oboustranným relaxač-
ním opěradlem

RERRKV

102 x 82 -107 x 102 cm

TABURET
57

Ho
57 Taburet, s trvalým 

čalouně ním; dostupné 
pouze v tuhosti sedu F2

Ho

60 x 46 x 60 cm

58
HoF

58 XXL taburet, vyklápěcí; 
dostupné pouze v 
tuhosti sedu F2

HoF

60 x 46 x 60 cm

59 XXL Ho 59 XXL-taburet, s trvalým 
čalouněním; dostupné 
pouze v tuhosti sedu F2

XXL Ho

130 x 46 x 65 cm

60 XXL HoF 60 XXL-taburet, vyklápěcí; 
dostupné pouze v 
tuhosti sedu F2

XXL HoF

130 x 46 x 65 cm

POLŠTÁŘ
61 61 Polštář

Polštář 40 x 40
40 x 40 cm

62 62 Polštář

Polštář 50 x 50

50 x 50 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
63 Příplatek sklopná po-

dručka, možná u všech 
elementů s područkou 
(kromě  kanapí s 
funkcemi)

Příplatek 
LAL sklopná 

područka

64 Příplatek pro sedák 
WA1 WallAway moto-
rové (vhodné elementy 
jsou označeny *)

Příplatek 
WallAway WA1

65 Příplatek za akumulá-
tor, pro bezdrátový WA-
funkcí provoz - pouze v 
kombinaci s WA1 -Příplatek za 

baterii

66 Metráž látky, šířka cca 
140 cm, minimálně 
objednávané množství 
0,5 metru, dále lze 
objednávat po 10 cm

Látka v 
bežných 
metrech

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

Kůže 

PIKTOGRAMY

 Díly s funkcí s funkcí WallAway

Luxus začíná 
zpracováním...
Kolekce našich sedacích souprav 
se vedle užití vysoce kvalitních 
silných přírodních kůží či potahových 
látek s technologií Aquaclean 
vyznačuje perfektním čalounickým 
zpracováním. Tím dostává zákazník 
jen ten nejvyšší luxus.

Semianilinová kůže
Na dotek je semianilin velmi příjemný, opticky velmi atraktivní a homogennější nežli nubuk-
anilin. Má jednotný odstín, který stejně jako ostatní vlastnosti této kůže určuje luxusní vzhled 
sedací soupravy.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

TYPOVÝ PLÁN – HUKLA RL1856

2D grafický návrh – ZDARMA

Jakýkoliv tvar 
a rozměr...

Každá sedací souprava z naší  široké nabídky je stavebnicového typu. 
Jednotlivé prvky, ze kterých se sedací souprava skládá, se nabízí v 
různých délkách a tvarech. Díky tomu lze vyskládat jakýkoliv tvar a 
rozměr, tak jak to všichni známe ze stavebnice Lego.

Sedací soupravy rohové pravé či levé, sedací soupravy ve tvaru U nebo 
jednoduché 2 či 3sedáky lze skutečně rozměrově vybrat tak, aby byly 
vyrobeny přímo na míru pro Váš obývací pokoj.

Pro Vaši detailní představu Vám v počítačovém konfigurátoru 
připravíme do 3 minut 2D grafický návrh včetně rozměrů, ze kterého 
automaticky vygenerujeme cenovou nabídku.

Tým našich zkušených odborníků Vám ochotně poradí s výběrem typu 
sedací soupravy a pomůže Vám s výběrem vhodné potahové látky 
nebo kvalitní přírodní kůže.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

U nás si vy
berete z víc

e než 

100 odstín
ů
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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.


