
Funkce pomoci při vstávání
Velmi praktická funkce, která pomáhá starším lidem 
a lidem se zdravotním omezením pohodlně vstát nebo sednout.

Funkcí je možno vybavit i křeslo Rimini Focus Plus 
s nosností do 200 kg.

HUKLA 
 �RIMINI FOCUS / RIMINI FOCUS PLUS
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA

Kostra relaxačního křesla Hukla Rimini 
Focus / Rimini Focus Plus 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.

Křeslo Rimini Focus lze dovybavit 
dvojitými kolečky otočnými o 360°.

Všechny motorové funkce se ovládají 
pomocí ovládání, které je umístěno 
v postranní kapse.

Standardně dodáváme s manuálním 
polohováním opěrky hlavy s rastrovým 
mechanizmem a zpětnou pružinou. 

Všechna provedení lze dodat 
s prodlouženou opěrkou hlavy. Maxi-
Kopfpolster – zvýšení opěrky hlavy o cca 
7 cm (opěrka je vybavena rastrovým 
mechanizmem).

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ 
Polohování podnožky a opěráku tlakem těla.

Vnější rozměr (ŠH)  75/86 cm
Vnitřní rozměr (ŠH)  49 cm
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Polohovatelná opěrka hlavy s přidáním šíjového polštáře pro optimální oporu

Šíjový polštář 
je opatřen 
závažím

KVALITNÍ RELAXAČNÍ KŘESLA



KVALITNÍ RELAXAČNÍ KŘESLAZÁKLADNÍ 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)

C
Polohování opěráku 
s pružinou ulehčující 
sklopení

D
1 elektromotor

E
1 elektromotor a funkce pomoci
při vstávání

F
2 elektromotory

G
2 elektromotory 
a funkce pomoci 
při vstávání

DODATKOVÁ VÝBAVA (za příplatek)

AKK
Akumulátor (100 cyků)
K dodání s funkcemi 
D/E/F/G

MOK
Motorové polohování opěrky hlavy
Dodává se s funkcemi  
D/E/F/G

<  MK
Maxi-Kopfpolster – zvýšení 
opěrky hlavy o 7 cm. 
Pro všechny velikosti 
a provedení. 
Celková výška opěradla se 
s touto funkcí zvýší o 2 cm.

HUKLA 
 �RIMINI FOCUS / RIMINI FOCUS PLUS
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA

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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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

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 
 �RIMINI FOCUS / RIMINI FOCUS PLUS
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA

5150

KVALITNÍ RELAXAČNÍ KŘESLA

Luxus na míru...



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 
�RIMINI FOCUS / RIMINI FOCUS PLUS
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA

Kostra relaxačního křesla Hukla Rimini Focus 
/ Rimini Focus Plus 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.

Křeslo Rimini Focus Plus lze dovybavit 
dvojitými kolečky otočnými o 360°.

Základní provedení křesla Rimini Focus Plus 
dodáváme s polohováním podnožky a opěráku 
dvěma elektromotory s funkcí pomocí při 
vstávání.

Všechny motorové funkce se ovládají pomocí 
ovládání, které je umístěno v postranní kapse.

Všechna provedení lze dodat s prodlouženou 
opěrkou hlavy. Maxi-Kopfpolster – zvýšení 
opěrky hlavy o cca 7 cm (opěrka je vybavena 
rastrovým mechanizmem).

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ 
2 elektromotory s funkcí pomoci při vstávání

Vnější rozměr (ŠH)  81/86 cm
Vnitřní rozměr (ŠH)  55 cm
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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)

G - XXL PLUS
2 elektromotory 
a funkce 
pomoci
při vstávání

DODATKOVÁ VÝBAVA (za příplatek)

AKK
Akumulátor
(65 cyků)
K dodání 
s funkcí G-XXL Plus

MOK
Motorové polohování 
opěrky hlavy
K dodání 
s funkcí G-XXL Plus

<  MK
Maxi-Kopfpolster – zvýšení opěrky hlavy o 7 cm. 
Pro všechny velikosti a provedení. 
Celková výška opěradla se s touto funkcí zvýší o 2 cm.

Vysouvací 
podnožka

KOMFORTNÍ 
VÝBAVA 

G - XXL PLUS
2 elektromotory 

při vstávání

HUKLA 
�RIMINI FOCUS / RIMINI FOCUS PLUS
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ A LÁTEK HUKLA

5554
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7 VELIKOSTÍ (NOSNOST DO 130 KG)

6 VELIKOSTÍ (NOSNOST DO 200 KG)

č. Zobrazení PopisArtikl

TELEVIZNÍ KŘESLO / ODPOČINKOVÉ KŘESLO /
1 Základní provedení: 

A - Tlak těla. 
Polohování podnožky 
a opěráku tlakem těla, 
vč. kardio polohy. Nezávislé 
polohování opěrky hlavy 
s rastrovým kováním 
a zpětnou pružinou.

Relaxační 
křeslo

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
2 C - Polohování opěráku 

s plynovým pístem. 
Pneumatické polohování 
opěráku, polohování 
podnožky tlakem těla,  
vč. kardio polohy. Nezávislé 
polohování opěrky hlavy 
s rastrovým mechanizmem 
a zpětnou pružinou.

C  
Polohování  

opěráku 
se zpětnou 
pružinou

3 D - 1 elektromotor Plynulé, 
synchronní polohování 
opěráku a podnožky 
1elektromotorem, vč. 
kardio polohy. Nezávislé 
polohování opěrky hlavy 
s rastrovým mechanizmem 
a zpětnou pružinou.D  

1 elektromotor

4 E - 1 elektromotor 
a funkce pomoci při 
vstávání. Plynulé, 
synchronní polohování 
opěráku a podnožky 1 
elektromotorem s funkcí 
pomoci při vstávání (max. 
130 kg), vč. kardio polohy. 
Nezávislé polohování 
opěrky hlavy s rastrovým 
mechanizmem a zpětnou 
pružinou.

E  
1 elektromotor 

a funkce 
pomoci  při 

vstávání

5 F - 2 elektromotory. 
Nezávislé polohování 
2 elektromotory, vč. 
kardio polohy. Nezávislé 
polohování opěrky hlavy 
s rastrovým mechanizmem 
a zpětnou pružinou.

F  
2 elektromotory

6 G - 2 elektromotory 
a funkce pomoci při 
vstávání. Nezávislé 
polohování 2 elektromotory 
a funkce pomoci při 
vstávání (max. 130 kg) vč. 
kardio polohy. Nezávislé 
polohování opěrky hlavy 
s rastrovým mechanizmem 
a zpětnou pružinou.

G  
2 elektromotory 

a funkce 
pomoci  při 

vstávání

7

   

G-XXL-Plus - 2 
elektromotory a funkce 
pomoci při vstávání 
pro variantu Plus. Plus 6 cm 
šířky sedáku. Nezávislé 
polohování 2 elektromotory 
a funkce pomoci při 
vstávání (max. 200 kg) vč. 
kardio polohy.  Nezávislé 
polohování opěrky hlavy 
s rastrovým mechanizmem 
a zpětnou pružinou.

G-XXL-plus  
2 elektromotory 

a funkce 
pomoci  při 

vstávání

č. Zobrazení PopisArtikl

8 Akumulátor - příplatkový 
akumulátor umožňuje 
bezdrátové ovládání 
relaxačního křesla. 
K dostání pouze s funkcemi  
D/E/F/G (100 cyklů)  
a G-XXL-PLUS (cca 65 
cyklů).

AKK 
Akumulátor

9 MOK - Motorové polohování 
opěrky hlavy - k dostání 
s funkcemi D/E/F/G 
a G-XXL-Plus.

MOK 
Motorové  

polohování 
opěrky hlavy

10 MK - Maxi Kopfpolster 
Opěradlo se prodlouží o cca 
7 cm. K dostání ke všem 
velikostem a provedením. 
Celková výška zad se zvýší 
o ca. 2 cm.

MK 
Maxi 

Kopfpolster

11 DRO - dvojitá kolečka, 
otočná o 360°. Plastová 
kolečka s orámováním 
z tvrdé gumy. Volitelně 
k dostání pro všechny 
velikosti a provedení, mimo 
varianty PLUS (200 kg). 
Poznámka: Výška sedáku 
a opěráku se zvýší o 3 cm 
u všech velikostí!

DRO 
Příplatek  
otočná 
kolečka

POLŠTÁŘ
12 Šíjový polštář se závažím

Šíjový polštář 
se závažím

38 x 19 x 6 cm

Čisticí sada
KERALUX
Nesmíme zapomínat i na údržbu 
potahové kůže. 
Proto Vám nabízíme 
řadu čisticích 
a impregnačních 
prostředků Keralux, 
které pomáhají 
prodloužit krásný 
vzhled 
sedačky.

KVALITNÍ RELAXAČNÍ KŘESLA

PICCOLO SMALL MEDIUM XTRA MEDIUM

Šířka: 
70 cm

Výška opěradla: 
106 cm

Hloubka: 
86 cm

Šířka: 
72 cm

Výška opěradla: 
110 cm

Hloubka: 
86 cm

Šířka: 
72 cm

Výška opěradla: 
113 cm

Hloubka: 
86 cm

Šířka: 
72 cm

Výška opěradla: 
115 cm

Hloubka: 
86 cm

Výška sedu: 40 cm
Šířka sedu: 48 cm
Hloubka sedu: 49 cm

Výška sedu: 44 cm
Šířka sedu: 50 cm
Hloubka sedu: 49 cm

Výška sedu: 47 cm
Šířka sedu: 50 cm
Hloubka sedu: 49 cm

Výška sedu: 49 cm
Šířka sedu: 50 cm
Hloubka sedu: 49 cm

Délka v krajní poloze 170 cm Délka v krajní poloze 178 cm Délka v krajní poloze 178 cm Délka v krajní poloze 178 cm

STANDARD LARGE XTRA LARGE

Šířka: 
75 cm

Výška opěradla: 
110 cm

Hloubka: 
86 cm

Šířka: 
75 cm

Výška opěradla: 
113 cm

Hloubka: 
86 cm

Šířka: 
75 cm

Výška opěradla: 
115 cm

Hloubka: 
86 cm

Výška sedu: 44 cm
Šířka sedu: 53 cm
Hloubka sedu: 49 cm

Výška sedu: 47 cm
Šířka sedu: 53 cm
Hloubka sedu: 49 cm

Výška sedu: 49 cm
Šířka sedu: 53 cm
Hloubka sedu: 49 cm

Délka v krajní poloze 181 cm Délka v krajní poloze 181 cm Délka v krajní poloze 181 cm

SMALL PLUS MEDIUM PLUS XTRA MEDIUM PLUS STANDARD PLUS

Šířka: 
78 cm

Výška opěradla: 
110 cm

Hloubka: 
86 cm

Šířka: 
78 cm

Výška opěradla: 
113 cm

Hloubka: 
86 cm

Šířka: 
78 cm

Výška opěradla: 
115 cm

Hloubka: 
86 cm

Šířka: 
81 cm

Výška opěradla: 
110 cm

Hloubka: 
86 cm

Výška sedu: 44 cm
Šířka sedu: 50 cm
Hloubka sedu: 55 cm

Výška sedu: 47 cm
Šířka sedu: 50 cm
Hloubka sedu: 55 cm

Výška sedu: 49 cm
Šířka sedu: 50 cm
Hloubka sedu: 55 cm

Výška sedu: 44 cm
Šířka sedu: 53 cm
Hloubka sedu: 55 cm

Délka v krajní poloze 178 cm Délka v krajní poloze 178 cm Délka v krajní poloze 178 cm Délka v krajní poloze 181 cm

LARGE PLUS XTRA LARGE PLUS

Šířka: 
81 cm

Výška opěradla: 
113 cm

Hloubka: 
86 cm

Šířka: 
81 cm

Výška opěradla: 
115 cm

Hloubka: 
86 cm

Výška sedu: 47 cm
Šířka sedu: 53 cm
Hloubka sedu: 55 cm

Výška sedu: 49 cm
Šířka sedu: 53 cm
Hloubka sedu: 55 cm

Délka v krajní poloze 181 cm Délka v krajní poloze 181 cm KRAJNÍ POLOHA KŘESLA

Služby od A do Z 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.
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TYPOVÝ PLÁN – RIMINI FOCUS / FOCUS PLUS

Vyberte si 
velikost 
podle sebe...


