
CHAUFFEUSE 

Aksamitne 
i stylowe fotele 
włoskiej marki 
Living Divani, 
10 550 zl za mebel 
KARI MOBILI 

Fotele projektu 
Piera Lissoniego 
dla Living Divani 
od 6190 zl, 
KARI MOBILI 

m\ 

FOTEL & SPOtKA 
Kto czyta książki, 
żyje podwójnie, 
zwłaszcza jeśli ma 
do tego celu wygodny 
fotel oraz stoliczek 
na to i owo. 

\ Vń \ 
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OSLO 
W kolorze 
dzikiego dębu, 
259 zt, 
AGATA MEBLE 

Uszaki powracają! Nie chodzi oczywiście 

o chińskie ptaki z pięknymi czerwonymi 

głowami, ale o fotele. Z wysokimi, zawinię

tymi do środka oparciami. Ten typ mebla 

wymyślili Anglicy, by uchronić się przed 

przeciągami w swoich wiecznie niedo

grzanych domach, a charakterystyczne 

uszy zatrzymywały w czaszy fotela ciepło 

bijące od kominka. Umówmy się, niczego 

lepszego dotąd nie wymyślono, bo uszaki, 

oprócz tego, że trzymają temperaturę, 

to też dzięki swojej konstrukcji częściowo 

izolują od hałasu. I mają jeszcze jedną zale

tę - znacznie łatwiej uciąć sobie w nich 

drzemkę niż w fotelach klubowych, częs

to ledwie zakrywających nerki. 

To, że powracają, oznacza po prostu, 

że cieszą się w ostatnim czasie większą 

popularnością, a projektanci tworzą ich 

rozmaite wariacje, nie tylko stylowe. 

Dobrym przykładem jest Lazy marki Cal-

ligaris, który, podobnie jak duński klasyk 

dizajnu, czyli Egg, wygląda jakby wycięto 

go z formy przypominającej jajo. Dzięki 

temu można w nim się naprawdę wygod

nie i miło umościć. 

AML - tapicerka z dzianiny, 
ręczna robota, Raola Lenti, 
od 11 500 zł, THE PRIME 

LIPP jak otwarta kostka, 
Living Divani, 
od 11 150 zl, 
KARI MOBILI 

FRANKLIN PARK w stylu amerykańskim, 
Riviśra Maison, 8995 zl, HOUSE & MORE 

RINCON 
Z metalu 
i szklą 
699 zl 
WESTWING 

t 

LEXINGTON - klasyk 
z Riviery Maison, 5995 zl, 
HOUSE & MORE 

PIPE BLUE, 
Fotel 
z asymetrycznym 
oparciem, Kare 
Design, 2799 zl, 
GALERIA 
ANTRESOLA 
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Fotel Keaton 
na drewnianych 
nogach, Meridiani, 
od 9560 zt 
KARI MOBILI 

•• 

GRAND CENTRAL COFFEE 
Stolik Riviera Maison, 3645 zt 
HOUSE & MORE 

1 • •• 

M . M  

* 

Bardzo modne zrobiły się 

znów lata 50, i 60., a wraz 

z nimi witamy korpulentne 

fotele klubowe na cienkich 

nóżkach. Ich zaletą jest 

zgrabność, kompaktowe roz

miary i swego rodzaju uni

wersalność - w nowoczes

nym wnętrzu zrobią aurę 

retro, a klasyczne ożywią. 

Odmianą tego trendu są 

fotele, które powtarzają 

kształt mebli z dawnych lat, 

tylko są trochę „podpompo-

wane* - bardziej okrągłe 

w formie, jak np. Bali firmy 

Selva czy Bask marki Paola 

Lenti. Grube, nabrzmiałe 

siedziska obiecują znacznie 

większą wygodę (dzięki sprę

żynom) i o tym przede 

wszystkim trzeba pamiętać 

•h 

•ilflBl 
NENUPHAR - zdejmowana taca ze stolika marki Ugnę Roset, GALERIA WNĘTRZA 
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FOTEL LEVIS iv na stelażu, 
z drewna bukowego, 1379 zl, 
WESTWING 

ROOTS vi może służyć jako 
sofaŁ fotel, łóżko czy fotony 
849 zl, WESTWING : 

LAPIAZ jak pęk ilat i aemia 
- lakierowany ; tel: ZE złotą 
dekoracją, 12 Żleuny— 
HEBAN 
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KEATON 

Żółty fotel, Meridiani, od 9560 zl 
KARI MOBILI 

fc-J- - -1 

DURBAN metalowa 
podstawa, taca 
powlekana skórą, 379 zł, 

tóiSiSS: • 

SACCO - worek 
wypełniony 
kuleczkami, który 
dostosowuje się 
do kształtu ciata, 
Zanotta, 
od 250 euro, 
GALERIA 
WNĘTRZA 

OTTOMAN -zmarokańskich 
inspiracji, Ligne Roset, 
1200 euro, 
GALERIA WNĘTRZA 

PS 2014, 
stolik, 259 zl, IKEA 
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TOGO - marszczona 
jak sierść mastifa, 
Ligne Roset, od 1300 euro, 
GALERIA WNĘTRZA 

RUCHE pikowanie 
inspirowane elementami 
strojów szlacheckich 
w renesansie, Ligne 
Roset, od 2700 euro 
GALERIA WNĘTRZA 

RIVET COPPER 
- stolik 
Kare Design, 
3999 zt, 
GALERIA 
ANTRESOLA 

ROD 
Grube poduchy 
na cienkiej ramie, 
Living Divani, 
proj.: Piero Lissoni, 
od 14 930 zl 
KARI MOBILI 
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V|V|AN 

Drewno 
bukowe 
bawełna 

2899 zt 
WESTWING 

itł -tj s 

COLOMBINA-fotel marki Rubelli 
od 12 950 zl, THE PRIME 

;VA-VAVV.-.V.VA; -1:V' 
'•V»>>>.v-^vAVŻV.»V.V 

..y.-',., v> nu, czyli klasyka 
uproszczona, 
od 10 960 zt 
KARI MOBILI 

KLUBOWY 

Fotel B3450 
z drewna bukowego 
od 999 zi, PAGED 

CHATEAU 
BELVEDERE 

po prowansalsku, 
stół Rivi6ra Maison, 
9495 zt, 
HOUSE & MORE 

przy wybieraniu mebla. Możemy mieć bowiem nie 

lada dylemat - czy zdecydować się na lekki wizualnie 

fotel i nieco sztywno na nim siedzieć, czy też grubaś-

ne siedzisko i rozkosznie się w nim zapadać. 

Ajakjuż o wygodzie mowa, to koniecznie zadbaj

my o stolik lub nawet stoliczek, na którym zmieszczą 

się kubek z kawą i książka. Jak wygląda dziś najmod

niejszy pomocnik? Wcale nie jest od kompletu. Wśród 
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BALI - fotel o bardzo 
miękkim siedzisku 
i oparciu, może być 
wtapicerce skórzanej, 
ok. 11 000 zl, SELVA 

WERANDA
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vrv. 

EGG FOTEL IKONA, PROJEKT 
ARNE LACOBSENAZ T958 ROKU, 
OD 21 _6D0 ZFLFYTKO W GŁADKIEJ 
TAPICERĆE), ATSOESTGN 

Z drewna 

VINTAGE — w styli lat 60 
do wyboru różne pbicia, także 
wzorzyste, od 3150 zl, NOVELLE 

i ptyty MDF, 

WESTWING 

CREUS - z drewnianą 
czaszą i skórzaną 
poduchą, wioska 
marka Riva 1920, 
24 100 zl 
THE PRIME 

JA 
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ELECTA na białej 
lub niklowanej 
nodze, 6300 zl, 
CALLIGARIS 

AMY inspirowana 
wzornictwem 
skandynawskim, 
Ligne Roset, 
od 2381 euro, 
GALERIA WNĘTRZA 

LAZY - nazwa 
adekwatna, bo fotel 
ten skłania do lenistwa. 
Zamiast metalowych 
płoz można zamówić 
wersję z drewnianymi 
nogami, 6900 zl, 
CALLIGARIS ,>;xv 
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WYGODNY 
I ELEGANCKI 
Fotel Liu, 
Meridiani, 
proj.: Andrea 
Parisio, 
od 10 960 zl 
KARI MOBILI 

NIPPRIG 2015 
Piętrowy stolik, 
159 zl, IKEA 

P FIRST GLASS w stylu kolonialnym, 
3645 zł, HOUSE & MORE 

mebli w stylu klasycznym stolik może 

być trochę szalony - miedziany Eden, 

który wygląda jak kawałek pnia, czy 

Lapaz (oba marki Boca do Lobo) imitu

jący pęknięcie w skale będą ciekawym, 

ekstrawaganckim akcentem. Biały blat 

w kształcie puzzlea albo zwykłej tacy, 

skandynawskie w duchu, będą zgrabnym 

dodatkiem do foteli wstylu lat 60. Stolik 

nigdy nie powinien przyćmiewać fotela, 

być zbyt rozłożysty, bo takie najlepiej 

pasują do rozbudowanych stref wypo

czynkowych. A jeśli chodzi o materiały, 

to stoliki chromowane, ze szklanymi bla

tami dobrze wyglądają z fotelami typu 

chesterfield w skórze albo aksamicie. 

RODRIGO z litego dębu, 
z półką na książki, 
OPERA CONTEMPORARY 

"•MOM 
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ST. JAMES - fotel i poduchy 
tapicerowane lnem, 
8995 zl, HOUSE & MORE 

EDEN z aluminium 
pokrytego płatkami miedzi, 
12 590 euro, HEBAN 

HAMPTON - fotel 
francuskiej marki 
Rivićra Maison, 
4745 zl, 
HOUSE & MORE 
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ABSOLUTE 

Fotel, 2700 euro 
stolik fornirowany 
japońskim czeaotem 
drzewa tamo 
Giorgio Collection 
3600 euro. PATT MEBEL 

i • 

MALOWANA 

BOMBON1ERA, 

szlif 
zaprojektowany 
na targi 
Ambiente 2014 
we Frankfurcie 
BELLDECO 

VILLA - stylowy fotel z zabawnym 
nadrukiem, KARE DESIGN, 2590 zl, 
GALERIA ANTRESOLA 

Trójnożne z marmurowymi blatami odnajdą się we 

wnętrzach prowansalskich czy toskańskich. Korkowe

go blatu lepiej nie stawiać przy futonie - może dawać 

zbyt surowy efekt. Tylko wnętrza w stylu glamour 

wymagają większej dyscypliny i gorzej znoszą ekspe

rymentowanie. Wystarczy spojrzeć na meble Giorgio 

Collection. Czy ktoś ośmieliłby się postawić obokaksa-

mitnego fotela stolik z giętej sklejki? Tu wszystko musi 

ze sobą grać jak w starym dobrym filmie, z którego 

zresztą glamour się wywodzi. • 

OPRACOWANIE: BEATA MAJCHROWSKA 

ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE 
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