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Siedziska Sitting Bull w aranżacji wnętrz 

Atrakcyjność naszych wnętrz możemy podkreślić na wiele sposobów.  Oryginalnym 

akcentem są niebanalne dodatki, tekstylia czy meble. Do takich należą również siedziska 

Sitting Bull, które zastępując fotel czy sofę, aranżują strefę wypoczynku i stanowią ciekawą 

dekorację. 

Fotele, kanapy czy sofy są bardzo ważnym elementem wyposażenia wnętrz. Służą nam 

często w chwilach relaksu i dlatego stawiamy wobec nich duże wymagania. Z jednej strony 

muszą być wygodne, aby zapewniać maksymalny wypoczynek. Z drugiej strony, swoim 

stylem i kolorystyką podkreślać charakter wnętrza. Jak to połączyć ? Odpowiedź : siedziska 

Sitting Bull. 

Po pierwsze : wygoda 

Siedziska Sitting Bull świetnie sprawdzą się w nowoczesnych wnętrzach. Z powodzeniem 

zastąpią fotel, sofę czy materac. Swoją funkcjonalność zawdzięczają prostej, minimalistycznej 

formie oraz wysokiej klasy materiałom, z których są wykonane. Pokrowiec worka to trwała 

poliestrowa tkanina. Wypełnienie stanowią specjalne perły EPS. Sitting Bull przypominające 

ogromne poduszki idealne dopasowują się do kręgosłupa, gwarantując zdrowy odpoczynek. 

Dodatkowo, są w pełni mobilne – metalowe koluszko umieszczone w rogu siedziska ułatwia 

ich transport.  

Bogata kolorystyka, mnogość deseni oraz gama rozmiarów sprawia, że możemy dopasować 

je do salonu, pokoju młodzieżowego czy dziecięcego, tworząc oryginalne aranżacje. 

Po drugie : design 

Worki do siedzenia to alternatywa dla tradycyjnych foteli wypoczynkowych w salonie. 

W zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać możemy wybrać siedziska  

w stonowanych kolorach : szarym, brązowym, czarnym czy antracytowym. Wraz  

z pozostałymi meblami stworzą spójną kompozycję.  

Możemy również postawić na kolorystyczny akcent wybierając Sitting Bull w żywych 

odcieniach czerwieni, pomarańczy, zieleni, limonki, fioletu czy błękitu,  które w połączeniu  

z innymi dodatkami w tych samych barwach podkreślą charakter wnętrza. Natomiast  

w zestawieniu z bardzo jasnymi meblami ożywią przestrzeń kolorem. 
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Zwolennikom wyrazistych wzorów w pomieszczeniach,  do gustu przypadną Sitting Bull  

w atrakcyjnych deseniach : rajskich kwiatów, angielskiej flagi, mapy Paryża czy biało-czarnych 

pasów. To ciekawa propozycja aranżacji pokojów dla nastolatków a także wnętrz 

eklektycznych. Zestawienie starych, klasycystycznych mebli z minimalistycznymi, 

nowoczesnymi siedziskami tworzy niepowtarzalne połączenie stylów. 

Poduchy Sitting Bull z pirackim motywem, abecadłem, zwierzątkami, serduszkami czy 

kwiatkami znajdą zastosowanie w dziecięcych wnętrzach. Będą nie tylko miejscem do 

odpoczynku, ale również wspaniałej zabawy. 

Wielofunkcyjność i minimalistyczna forma Sitting Bull sprawia, że możemy dopasować je 

praktycznie do każdego wnętrza. 

 

INFORMACJE O SITTING BULL 

 

 

Materiał zewnętrzny: 100 % poliester (oddychający, odporny na wodę, plamy, promienie 

UV) 

Materiał wypełnienia: perły EPS (poliester) 

Wymiary Mini Bull: 130 x 90 cm, 4 kg 

Wymiary Medium Bull : 140 x 115 cm, 6,5 kg 

Wymiary Bull : 190 x 130 cm, 8 kg 

Konserwacja : wilgotna ściereczka  

Kolory Mini Bull : Zielony, Pomarańczowy, Czerwony, Fioletowy, Czarny 

Desenie Fashion Mini Bull : Happy Zoo, Abc, Playground Pirates, Flower Girl, Happy Sheep, 

Bebe Blue, Bebe Pink 

Kolory Bull i Medium Bull: czerwony, pomarańczowy, limonkowy, zielony, niebieski, 

granatowy, fioletowy, brązowy, antracytowy, szary, czarny 

Desenie Fashion Bull :  Candy, Happy Pixels, God save The Queen, Paradise Flower, Suisse, 

Loius XIV, Marie Antoinette, Black& White, Stars& Stripes,  

Cena  Mini Bull : 599 PLN 

Cena Fashion Mini Bull : 699 PLN 

Cena Medium Bull: 799 PLN 

Cena Bull : 899 PLN 
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Cena Fashion Bull : 1 099 PLN 

 

Strona internetowa : http://sittingbull.pl/ 

 

Dystrybutor : Blomus Polska, ul. Modrzewiowa 51, 32-020 Wieliczka 

                          tel. 12 653 28 56, biuro@blomus.pl , www.blomus.pl 

 

 

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW: 

 

Agnieszka Filip 

a.filip @letpr.pl 

tel. +48 500 853 762 
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