
TRENDY          W SALONIE
          czyli jak wygląda i jakie funkcje ma sofa w salonie Polaka?                       

Cenimy komfort i wygodę, chcemy by salon w naszym domu był miejscem 

przytulnym, pięknym i pozwalającym na pełne odprężenie. W pewnych sferach 

pozostajemy tradycjonalistami, w innych z chęcią sięgamy po rozwiązania 

uprzyjemniające i ułatwiające nam życie. Jedno natomiast jest pewne 

– my Polacy lubimy, by mebel wypoczynkowy w salonie był dokładnie taki, 

jaki sobie wymarzyliśmy.
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JAKI KSZTAŁT MEBLI WYBIERAJĄ POLACY?

JAKIE FUNKCJE CIESZĄ SIĘ NAJWIĘKSZYM ZAINTERESOWANIEM?

Udział mebli z konkretną funkcją w całości składanych zamówień

FUNKCJA SPANIA

Lubimy mieć możliwość przenocowania w salonie 
niespodziewanych gości. Funkcja spania to najczęściej wybierana 

funkcja w meblach wypoczynkowych.
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7 NA 10 MEBLI POSIADA
FUNKCJĘ SPANIA

12%

narożniki w kształcie litery U z funkcją spania

narożniki w kształcie litery L z funkcją spania

sofa z funkcją spania

sofy i narożniki bez funkcji spania
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BAR Z POJEMNIKIEM

Bar ma wiele różnych zastosowań – może być poręcznym schowkiem, 
wygodnym mini-stoliczkiem do pracy i zabawy lub po prostu ozdobą. 

Wyposażony w panel muzyczny pozwala wypoczywać przy dźwiękach muzyki, 
a w pojemniki na kubki – zapobiega przed przypadkowym wylaniem napoju.

sofy z barem

narożniki w kształcie
litery U z barem

narożniki w kształcie 
litery L z barem
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FUNKCJA RELAKSU

Funkcja relaksu pozwala na zmianę nachylenia oparcia i podnóżka
bez konieczności wstawania z mebla. Najbardziej cenimy tą, którą można 

rozłożyć za pomocą elektrycznych sensorów. 

elektryczna, zasilana akumulatorem 
lub prądem z gniazdka elektrycznego

manualna, rozkładana 
siłą własnych mięśni

Opracowanie własne Fabryki Mebli Gala Collezione na podstawie próby N= 8.000 zamówień 
z terenu całej Polski na meble tapicerowane, złożonych w 2016 roku, skonfigurowanych 
z elementów systemów modułowych oferowanych przez fabrykę 

9 na 10
sof i narożników jest wyposażonych w conajmniej jedną funkcję 

(funkcja spania, funkcja relaksu, pojemnik na pościel, bar, 
zagłówki, ruchome siedzisko).

ZAGŁÓWKI

Zagłówki pozwalają lepiej się zrelaksować i zapewniają 
wygodne wsparcie dla karku. 

33%

12%
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meble z ruchomymi zagłówkami (montowane na stałe
na oparciu, ze stopniową regulacją kąta ich nachylenia)

meble z opcjonalnymi zagłówkami (które można przełożyć
na dowolne oparcie mebla)

bez zagłówka


