
Nejvyšší kvalita a důraz na splnění každého specifického 
přání zákazníka, to jsou atributy typické pro práci společnosti 
RASL čalouněný nábytek. 

Firma zakladatele a majitele Radima Šlechtického sídlí a vyrá-
bí v Lukách nad Jihlavou. Za více než deset let působení na trhu 
má v portfoliu rozsáhlé realizace pro nejnáročnější klienty po 
celém světě, přesto klade důraz i na domácí klientelu.  

„Specializujeme se především na špičkovou výrobu atypic-
kého čalouněného nábytku na zakázku. Dokážeme standardní 
modely upravit podle přání zákazníka, anebo mu doslova podle 
obrázku vyrobit sedačku na přání a na míru. V Česku není mno-
ho firem, které jsou schopny pracovat takovýmto způsobem. 
Pro nás je to ale hlavní filozofie naší práce,“ uvažuje Radim 
Šlechtický.   

V loucké dílně společnosti RASL tak zkušení čalouníci vyrábí 
sedací soupravy, pohovky, křesla či postele přesně podle před-
stav zákazníků. Vzniká tu komfortní čalouněný nábytek s origi-
nálním designem, dokonalou funkčností, estetikou a pohodlím. 
Společnost spolupracuje s designéry a architekty, používá nej-
lepší současné materiály a špičkové kování při tradičním zpra-
cování.  

Mezi používanými materiály nechybí hovězí usně v rozličných 
barevných odstínech - např. usně první jakosti značky New Pel 
Company či speciální luxusní usně značky Sørensen. Ke špičce 
patří též španělské potahové textilie s protišpinivou úpravou, v 
široké škále pestrobarevných vzorů a odstínů.

Trendy: Patchwork 
nebo ruční malba

Trendem současné doby, kterému se společnost RASL věnuje, 
je designové řešení čalouněného nábytku ve stylu patchwork. 
To stále více oslovuje mladé lidi i zákazníky střední generace. 

Potah je v tomto případě sešíván z kousků látek různých 
textur a barev, které si zákazník sám vybere. Každé vyrobené 
křeslo je pak jedinečným originálem. 

Aktuální novinkou v zaměření společnosti RASL je pak spo-
lupráce s malířkou Lucií Krajíček. „Vznikají tak velmi originál-
ní věci - malířka vyrobený nábytek dotváří malbou podle přání 
zákazníka nebo podle motivů jeho stávajícího interiéru,“ popi-
suje Šlechtický.

Model nábytku si klient může zvolit ze stálé kolekce a nechat 
si jej upravit podle vlastních potřeb. Může se také doslova 
podílet na samotném vzniku originálního kousku. Firma s ním 
konzultuje konstrukční parametry, materiály, tvary a provede-
ní nábytku, volbu rozkládacího mechanismu (včetně elektrické-
ho) a další atributy. 

Unikátní je možnost vyzkoušet si nábytek už ve fázi výroby a 
ovlivnit tak výsledný komfort - upravit např. umístění švu, veli-
kost či tuhost sedáků anebo ergonomii podle konkrétní posta-
vy. 

Pro sedací nábytek RASL je přitom charakteristické čalou-

nění s tzv. „tvrdým sezením“. To umožňuje použití PUR pěny 
s vysokou hustotou, která zaručuje dlouhou trvanlivost tvaro-
vacích i potahových materiálů (sedačka se tzv. „neprosedí“). 
Při dosednutí do pohovky se navíc nezaboříte a ze sedačky se 
lépe vstává.

V menší míře se profesionálové ve společnosti RASL věnují 
také renovaci staršího či starožitného čalouněného nábytku.

Designové studio, 
vzorková prodejna  

Od podzimu 2018 pracuje moderní Designové studio a vzor-
ková prodejna společnosti RASL i v centru Jihlavy, v ulici Hav-
líčkova 5816/27a, naproti areálu Jihlavské terasy. 

Tady lze s odborníky prokonzultovat nákup či výrobu seda-
cích souprav, pohovek, relaxačních lehátek, křesel, ušáků, 
taburetek, ale i doplňků - designových koberců, tapet, hodin, 
dek apod. 

V nabídce jsou tu rovněž špičkové italské matrace MAGNIF-
LEX. Odborníci v prodejně umí řešit i podlahy, závěsy, záclony, 
krbová kamna a další prvky interiérů. 
Ačkoli pracuje po celém světě a se světovými trendy, je loucká 
společnost RASL hrdá na kvalitu práce českých rukou. „Jsme 
česká firma. Baví mě dělat s českými firmami, podporovat je 
a spolupracovat s nimi,“ komentuje Radim Šlechtický filozofii 
své společnosti. 
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� Jaký je výhled čalounického 
řemesla do budoucna?   

Máme spoustu práce, ale hrozí, že ji brzy nebudeme mít s kým 
dělat. Děti totiž obecně na řemeslo nejdou, a také čalounické 
dílny v otázkách motivace obtížně čelí automobilovým a dalším 
montovnám, které nabízejí nekvalifikovanou práci. 

Proto se obracíme na rodiče deváťáků, kteří se rozmýšlejí, kam 
jejich dítě po základní škole zamíří. Snažíme se doslova suplovat 
stát, který nám v tom moc nepomáhá - organizujeme exkurze 
škol do naší dílny a ukazujeme čtvrťákům, páťákům, šesťákům, 
co dělají čalouníci. 

Děti o našem řemesle většinou nemají představu. U nás si pak 
samy nacpou polštářek, odnesou si ho domů jako dárek a jsou 
nadšené. Když se jich na konci exkurze zeptám - děti, kdo z vás 
bude čalouník?, zvedne se les rukou. Já na to reaguji – fajn, tak to 
řekněte doma, já si vás v devítce vyzvednu. Ale realita je bohužel 
jiná. 

Úbytek vyučených čalouníků dosahuje 85%. V tom smyslu chci 
apelovat na rodiče, aby se nebáli dát své děti na učební obory.  
Není problém zajistit pro ně výuku potřebné teorie, a jsme schop-
ni jim zařídit potřebnou čalounickou praxi, kde budou dostávat 
peníze, nabídneme jim pracovní smlouvu, když se vyučí. 

Tři roky si tak můžeme vychovávat novou generaci přímo pro 
naši dílnu. A i kdyby naše kapacita byla naplněna, po šikovném 
čalouníkovi velmi rády sáhnou další dílny.  

Naše práce je zajímavá, osobně dětem a rodičům moc rád před-
vedu, co obnáší. Protože pokud nebudeme mít novou krev, tak 
tohle řemeslo zanikne a my budeme pouhá kolonie, která bude 
dovážet zboží. Cokoli se potom bude dělat na zakázku, bude 
nesmírně drahé. V takovém případě bych viděl výhled na dalších 
třicet let svobodného podnikání velice špatně.   (PI-sp19-33D)

Nejlepší materiály, moderní
trendy, výroba na zakázku,

designové studio a vzorková 
prodejna přímo v Jihlavě  
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 Radim Šlechtický 
 RASL čalouněný nábytek
 Co si vymyslíte, to vám vyrobíme!

Vyrobíme čalouněný nábytek NA MÍRU a podle přání ytek NA MÍRU a podle přání
Jsme česká firma zabývající se výrobou atypického čalouněného 
nábytku, který je vyráběn podle požadavků klientů. Jsme schopni 
zhotovit sedací soupravu, pohovku či postel přesně podle vašich 
představ.
Dlouholeté zkušenosti s výrobou čalouněného nábytku, tradiční 
zpracování a moderní materiály nám dovolují vytvářet vysoce 
komfortní čalouněný nábytek s designem, jenž je charakterizován 
funkčností, estetikou a dokonalým pohodlím. Vybrat si můžete 
z rozličných druhů potahových materiálů či kůží.
Máte možnost zvolit si model čalouněného nábytku z naší stálé 
kolekce, který vám upravíme podle vašeho přání.
Vyrobíme vám čalouněný nábytek přesně podle vašich 
požadavků. Stačí dodat obrázek či skicu, popřípadě i základní 
požadované rozměry.
Zdarma vám vyhotovíme vizualizaci a rozkres s  rozměry 
a navrhneme materiálové složení čalouněného nábytku.
Po domluvení a odsouhlasení všech konstrukčních parametrů 
(navržené materiály, tvar a provedení nohou, potahový materiál, 
rozkládací mechanismus, zvedací podhlavníky) vám spočítáme 
cenu.
Doba výroby čalouněného nábytku je přibližně jeden měsíc. 
Záleží na velikosti sedací soupravy a konstrukčním řešení.

Úpravy během výroby? Žádný problém! 
Nabízíme vám možnost vyzkoušet si komfort sedací soupravy už 
během její výroby. Tak můžete včas navrhnout další úpravy sedací 
soupravy, aby maximálně splňovala vaše estetické a  komfortní 
požadavky.  
Usně – k dispozici máme různé druhy hovězích usní v rozličných 
barevných odstínech. V naší kolekci naleznete hovězí usně první 
jakosti značky New Pel Company, ale i různé speciální a  velmi 
luxusní usně značky Sørensen.
Potahové textilie z Dubaje – potahové látky jsou dovážené 
z centra luxusních látek, které se nachází v Dubaji. V tomto centru 
jsou soustředěny luxusní potahové textilie z celého světa.
Španělské potahové textilie – tyto potahové látky jsou 
charakterizované obrovskou škálou pestrobarevných vzorů 
a odstínů.

Provedení nohou
Dřevěné nohy - moření si můžete vybrat z  našeho vzorníku 
(přírodní buk, olše, ořech, dub…) nebo je možné nohy namořit 
podle vámi dodaného vzorku, nebo podle nábytku či podlahy 
ve vašem interiéru.
Kovové, kombinace dřevo/kov.

Není třeba se loučit
Navracíme starému a rozbitému čalouněnému nábytku původní 
krásu jeho čalounění.
Máte doma křeslo, pohovku nebo sedací soupravu, čalouněné 
židle, čalouněné postele, čalouněné lavice, kterých se nechcete 
vzdát coby oblíbeného kousku? Opravíme je, jak si budete přát!  
Oprava čalouněného nábytku může zahrnovat potažení novou 
textilií či kůží, výměnu tvarovacích materiálů nebo i vyspravení 
celé vnitřní kostry.
Umíme také renovovat starožitný čalouněný nábytek. Dlouholeté 
zkušenosti v čalounickém řemesle a tradiční zpracování zaručují 
dokonalé navrácení původního vzhledu čalounění a  funkčnosti 
renovovaného nábytku.

Usedněte do luxusu....
Sedací souprava tvoří dominantu ve  vašem interiéru, proto 
je velice důležitá volba tvaru, barvy a  druhu potahové látky. 
V současné době je v nabídce nepřeberné množství různých typů 
vzorů a potahových textilií. 
Pomůžeme vám s jejich výběrem a společně najdeme ten nejlepší 
materiál pro vaši sedací soupravu. Uspokojíme vaše nejnáročnější 
požadavky.
Při rozhodování o typu sedací soupravy je důležité, zda bude 
umístěna u stěny, nebo v prostoru. V prvním případě jsou velice 
oblíbené rohové sedací soupravy. V našem portfoliu najdete 
velké množství elementů čalouněného nábytku, které lze 
sestavit pomocí spojovacího kování, a tím se vytvoří rohový set 
přesně na míru vašemu obývacímu pokoji. 

Pokud chcete, aby byla vaše sedací souprava umístěna v prostoru, 
nabízíme k ní solitérní prvky, jimiž jsou křesla, dvojmístné 
pohovky, trojmístné pohovky a taburety.
Dalším rozhodovacím kritériem je, zda má být sedací souprava 
s rozkládáním či bez. U nás si vyberete v obou případech. Všechny 
typy vyrábíme v obou variantách: rozkládací i pevné. 
Některé z těch rozkládacích jsou vybaveny úložným prostorem, 
závisí však na konstrukci čalounění. 

Moderní design, dokonalé pohodlí
Naším cílem je vyrábět sedací soupravy s moderním desi-gnem, 
který je charakterizován dokonalým pohodlím. To pomáhají 
dotvářet hlavové opěrky neboli podhlavníky. 
Jejich výhodou je, že jimi doplníte sedací soupravu, kdykoliv si 
budete chtít udělat pohodlí - se sklopenými podhlavníky se hodí 
pro posezení s přáteli a po vyklopení podhlavníků docílíme velice 
pohodlného posezení u televize nebo u pěkné knihy.
Naše sedací sety jsou charakteristické čalouněním s  takzvaným 
„tvrdým sezením“. To zaručuje dlouhou trvanlivost tvarovacích 
i potahových materiálů. Sedačka se vám tzv. „neprosedí“. 
Čalounění tohoto typu je také výhodné z toho důvodu, že se 
při dosednutí do pohovky nezaboříte, a pak se lépe ze  sedací 
soupravy vstává.

Maximální spokojenost
Pokud nemáte doma dost místa na sedací soupravu, je dobré se 
rozhodnout pro pohovku. Ta je vhodná do  malých obývacích 
a do dětských pokojů. Přestože zabírá menší prostor než sedací 
souprava, tvoří stále dominantní prvek interiéru. 
Proto je nesmírně důležitá správná volba barvy a vzoru potahové 
textilie. 

Rozkládací pohovky jsou vhodné, zejména když u  vás přespává 
návštěva. Některé z nich mají natolik kvalitní lehací plochu, 
že mohou sloužit i  k trvalému spaní. Rozkládací pohovky jsou 
zpravidla vybaveny úložným prostorem pro lůžkoviny.
Speciálním typem pohovky je pohovka MAX, jež je určena 
pro vaše zvířecí miláčky. Tento luxusní pelíšek je opatřen 
vyjímatelným polštářem se snímatelným potahem pro snadnou 
údržbu.

Nápadně či decentně?
Křeslo příjemně doplňuje interiér obývacího pokoje, jenž je 
vybaven sedací soupravou či pohovkou. Různé typy křesel se hodí 
do ložnic, salónků, zimních zahrad, zasedacích a  společenských 
místností. Můžete s nimi doplnit jakýkoliv typ interiéru. 
Volba kombinace vzoru a odstínu potahové textilie čalounění 
určuje, zda křeslo bude tvořit dominantní či nenápadný prvek
interiéru. Velké vzory čalounění sice nábytek opticky zmenšují, 
přitahují však pozornost, a  proto  vytvářejí z křesla nápadný 
prvek. Nenápadné zemité odstíny potahu křesla bez výrazného 
vzoru učiní křeslo decentní součástí místnosti. 
Zvláštním typem křesla je relaxační lehátko. Polohovací 
relaxační křeslo nabízí změnu polohy, která přechází z polosedu 
až do lehu.
Dalším speciálním druhem křesla je ušák. Má vysoký opěrák 
doplněný bočními opěrkami, díky kterým umožňuje opření celé 
horní poloviny těla včetně hlavy.Pokud nemáte doma dost místa na sedací soupravu, je dobré se 
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a do dětských pokojů. Přestože zabírá menší prostor než sedací 
souprava, tvoří stále dominantní prvek interiéru.
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Lehátko Relax s kovovou konstrukcí a elipsovitými válečky -  typic-
ký designový prvek v nabídce společnosti RASL a poznávací zna-
mení na jejích vozidlech i propagačních materiálech. 

Radim Šlechtický, zakladatel a majitel společnosti RASL.

ZKUŠENÝ čalouník Jaromír Tesař při práci na patchworkovém křesle v dílně společnosti RASL v Lukách nad Jihlavou. 

KACHLOVÁ KAMNA ze Želetavy s ručně malovanými kachlemi 
doplňuje ruční malba na potahu křesla ve stejném stylu.

RASL, čalouněný nábytek
1. máje 623, Luka nad Jihlavou, 588 22,
Radim Šlechtický 
mobil: +420 739 214 599
radim.slechticky@rasl-nabytek.cz
www.rasl-nabytek.cz

Vzorková prodejna RASL – Design studio Jihlava
Havlíčkova 5816/27a, Jihlava

Otevírací doba:
Po – pá: 9:00 – 16:00
So + ne: po telefonické domluvě


