wygodę i prawidłowe ułożenie kręgosłupa. Ich
ogromną zaletą jest mobilność – w prosty i szybki
sposób przestawimy je w każde miejsce naszego
domu. 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 zamierzamy uzyskać, możemy
wybrać siedziska w stonowanych kolorach: szarym,
brązowym, czarnym czy antracytowym. Wraz
z pozostałymi meblami stworzą spójną kompo-

F

zycję. Jeśli chcemy postawić na kolorystyczny

otele, kanapy czy sofy są bardzo waż-

akcent wybierzmy siedziska w żywych, nasyconych

nym elementem wyposażenia wnętrz.

odcieniach czerwieni, pomarańczy, zieleni, limonki,

Służą nam często w chwilach relaksu

fioletu czy błękitu, które w połączeniu z innymi

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 : worki do siedzenia.

iedziska
S w aranżacji wnętrz

Po pierwsze: wygoda
Siedziska świetnie sprawdzą się w nowoczesnych wnętrzach. Z powodzeniem zastąpią
fotel, sofę czy materac. Swoją funkcjonalność
zawdzięczają prostej oraz minimalistycznej formie. Kształtem przypominają ogromne poduszki

online online
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wypełnione specjalnym granulatem. Dzięki swojej
konstrukcji zapewniają wyjątkowy komfort i jed-

Tekst LET PR I BLOMUS POLSKA

nocześnie uprzyjemniają chwile relaksu spędzone

Atrakcyjność naszych wnętrz możemy podkreślić na wiele sposobów.
Oryginalnym akcentem są niebanalne dodatki, tekstylia czy meble. Do takich
należą również siedziska, które zastępując fotel czy sofę, aranżują strefę
wypoczynku i stanowią ciekawą dekorację.

na czytaniu książek, słuchaniu muzyki, oglądaniu
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telewizji czy spotkaniach towarzyskich. Co ważne,
mogą być dowolnie kształtowane i układane

według własnych potrzeb. Dopasowując się
indywidualnie do ciała, gwarantują maksymalną
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online
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dodatkami w tych samych barwach podkreślą charakter wnętrza. Natomiast w zestawieniu z bardzo
jasnymi meblami ożywią przestrzeń kolorem.
Zwolennikom wyrazistych wzorów w pomieszczeniach, do gustu przypadną siedziska Fashion
Sitting Bull w atrakcyjnych deseniach: rajskich
kwiatów, brytyjskiej flagi 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 z pirackim motywem, abecadłem,
zwierzątkami, serduszkami czy kwiatkami znajdą

online
zastosowanie w dziecięcych wnętrzach. W zależności o potrzeb i wyobraźni, maluch może na nich
siedzieć, leżeć czy skakać. Świetnie sprawdzają

się podczas wielogodzinnych zabaw, a w chwilach
wytchnienia okazują się niezastąpionym miejscem
wypoczynku. Wielofunkcyjność i minimalistyczna

forma siedzisk sprawia, że możemy dopasować je
praktycznie do każdego wnętrza.
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