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Oferta niniejsza nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Kolorystyka tapicerki może odbiegać od prezentowanej na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Wymiary mebli tapicerowanych są podane z tolerancją 3%.

Objaśnienie symbOli w katalOgu

Nowoczesne fotele to meble wielofunkcyjne – zapewniają 
komfortowy wypoczynek w pojedynkę, dostosowują się do Twoich 
potrzeb i jednocześnie cieszą okiem swoją piękną formą oraz 
wykonaniem. Funkcja relaksu czyli możliwość płynnego rozłożenia 
oparcia i podnóżka manualnie lub elektrycznie, ruchome zagłówki, 
obrotowa podstawa, doskonałe wyprofilowanie – to tylko niektóre 
z funkcji i cech, które możesz znaleźć w fotelach ze Strefy Relaksu 
Gala Collezione. 

Dodatki takie jak stoliki, pufki i krzesła zwiększą funkcjonalność 
Twojego salonu. Pufkę możesz wykorzystać jako dodatkowe 
siedzisko lub podnóżek, wygodne krzesło to gwarancja udanego 
posiłku przy stole, a efektowny stolik – zapewni miejsce na 
odłożenie podręcznych przedmiotów. 

Poduszki dekoracyjne dodadzą sofie czy narożnikowi uroku 
i sprawią, że pokój stanie się bardziej przytulny. W zależności od 
doboru koloru i tkaniny, poduszka może podkreślać elegancki 
charakter, kolor i linię mebla, ocieplać atmosferę pomieszczenia lub 
wręcz przeciwnie – dodawać mu stonowanego, surowego klimatu. 
Geometryczne wzory wprowadzą powiew nowoczesnego designu 
a stylowe, klasyczne poduchy uczynią pokój bardziej glamour.

Baw się kolorami, formą i stylem - łącz ze 
sobą różne dodatki, by nadać swojemu 
salonowi indywidualnego charakteru. 

Podstawa chromowa

Ruchome elementy

Funkcja relaksu rozkładana 
elektrycznie – mebel zasilany 
akumulatorem, bez konieczności 
podłączenia do gniazdka

Funkcja relaksu rozkładana 
elektrycznie – konieczne 
podłączenie mebla kablem do 
gniazdka elektrycznego

Funkcja relaksu 
rozkładana manualnie 

Nóżki plastik

Fotel na kółkach

Możliwość wyboru rodzaju 
podstawy fotela (talerz, 
trąba, drewniana)

Sprężyny faliste

Pianka poliuretanowa 

Możliwość wyboru 
rodzaju tapicerki 
(tkanina lub skóra)

Pianka 
wysokoelastyczna 

Możliwość wyboru 
koloru nici

Możliwość zestawienia co 
najmniej dwóch kolorów (skóra 
ze skórą, skóra z tkaniną lub 
tkanina z tkaniną)

Fotel obrotowy (180°)

Fotel obrotowy (360°)

PozNaj wyGodNe fotele 
i różnorodne dodatki 
Gala CollezioNe 
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MODERNSMART



CLASSICMODERN

więcej modeli foteli znajdziesz na www.GalaMeble.com

fotele
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aROsa
Komfortowy fotel z funkcją relaksu, 
z możliwością niezależnego regulowania 
kąta nachylenia oparcia i podnóżka, 

na obrotowej podstawie

Fotel dostępny w szerokiej gamie 
kolorystycznej tkanin i skór naturalnych

Sensory 
elektryczne
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FRiDa
Komfortowy fotel z funkcją relaksu, 
rozkładany manualnie lub za pomocą 
sensorów elektrycznych, na obrotowej 

podstawie

Fotel dostępny w szerokiej gamie 
kolorystycznej tkanin i skór naturalnych

Sensory 
elektryczne
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inaRi
Komfortowy fotel z funkcją relaksu, 
rozkładany manualnie lub za pomocą 
sensorów elektrycznych, na obrotowej 

podstawie 

Fotel dostępny w szerokiej gamie 
kolorystycznej tkanin i skór naturalnych

Sensory 
elektryczne
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77 cm91 cm
145 cm

84
 c

m
10

5 
cm

47
 c

m
72

 c
m

tOm
Komfortowy fotel z funkcją relaksu, 
rozkładany manualnie, na kółkach 

ułatwiających przesuwanie mebla

Fotel dostępny w szerokiej gamie 
kolorystycznej tkanin i skór naturalnych
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neO
Nowoczesny fotel o kubełkowym 
kształcie, na obrotowej podstawie, który 
można uzupełnić o nakładany zagłówek 

Fotel dostępny w szerokiej gamie 
kolorystycznej tkanin i skór naturalnych
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PRestO
Nowoczesny fotel o kubełkowym 
kształcie, na obrotowej podstawie, który 
można uzupełnić o nakładany zagłówek 

Fotel dostępny w szerokiej gamie 
kolorystycznej tkanin i skór naturalnych
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Zing
Nowoczesny fotel o kubełkowym 
kształcie, na obrotowej podstawie, który 
można uzupełnić o nakładany zagłówek 

Fotel dostępny w szerokiej gamie 
kolorystycznej tkanin i skór naturalnych

19
m

O
D

eR
n



20



92
 c

m

86 cm90 cm

48
 c

m
56

 c
m

bOss
Klasyczny fotel o efektownych 
pikowaniach, z możliwością wyboru 
rodzaju obrotowej podstawy (chrom 

lub drewno)

Fotel dostępny w szerokiej gamie 
kolorystycznej tkanin i skór naturalnych
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gO
Klasyczny fotel o uniwersalnym kształcie, 
pasujący do każdego pomieszczenia, 
z możliwością wyboru rodzaju obrotowej 

podstawy (chrom lub drewno)

Fotel dostępny w szerokiej gamie 
kolorystycznej tkanin i skór naturalnych
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sORiZO
Klasyczny, doskonale wyprofilowany 
fotel na nóżkach lub obrotowej 
podstawie, z ruchomym zagłówkiem 

Fotel dostępny w szerokiej gamie 
kolorystycznej tkanin i skór naturalnych

25
Cl

a
ss

iC



1 2

WSParCie dLa GŁoWY
Wygodne, wysokie oparcie to gwarancja komfortowego wsparcia dla głowy i karku 
zarówno wtedy, gdy czytasz, oglądasz telewizję, ucinasz smaczną drzemkę lub po prostu 
relaksujesz się z filiżanką kawy w dłoni. Modele z ruchomymi zagłówkami (Tom i Sorizo) 
oraz z zagłówkiem nakładanym (Neo, Presto, Zing) zapewniają jeszcze efektywniejszy 
wypoczynek i bardziej ergonomiczną pozycję ciała.

BarWnie i koLoroWo
Dzięki możliwości dowolnego wyboru rodzaju i koloru tapicerki (skóra naturalna lub 
tkanina) możesz dopasować fotel do innych mebli w salonie.

doSkonaŁe WYProFiLoWanie
Zdrowy i sprawny kręgosłup to gwarancja świetnej formy i dobrego samopoczucia. 
Wybieraj więc meble projektowane zgodnie z zasadami ergonomii, wyprofilowane 
w taki sposób, by zapewniać odciążenie  kręgosłupa podczas odpoczynku.

ŁatWe roZkŁadanie
Rozkładanie fotela jeszcze nigdy nie było tak łatwe - dzięki elektrycznym sensorom 
w fotelach z funkcją relaksu (Arosa, Frida, Inari) możesz opuścić oparcie i podnieść 
podnóżek bez konieczności wstawania z mebla. W modelach z dwoma silnikami (Arosa), 
możesz niezależnie decydować o kącie nachylenia oparcia i podnóżka.
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MiĘkkoŚĆ i WYGoda
Odpowiednie wypełnienie siedziska 
i oparcia to podstawa udanego 
odpoczynku. Sprężyny faliste i wysokiej 
jakości pianki (wysokoelastyczna i / lub 
poliuretanowa) zapewniają optymalną 
miękkość mebla, jego sprężystość 

i poczucie komfortu.

PraktYCZne roZWiĄZania
rozkładany podnóżek (Tom, Arosa, 
Inari i Frida) to ulga dla zmęczonych po 
ciężkim dniu nóg. Podnóżek poprawi 
krążenie krwi i pozwoli Ci na zajęcie 
najwygodniejszej dla Ciebie pozycji 

ciała, od siedzącej do półleżącej.

PodStawa to PodStawa
Dzięki obrotowej podstawie z łatwością 
ustawisz mebel w dowolnym kierunku 
i obrócisz go wokół własnej osi 
(w zależności od modelu) o 180 lub 
360 stopni. Fotel z kółkami (Tom) 
szybko przesuniesz w dowolne miejsce. 
W przypadku foteli Boss i Go możesz 
wybrać jedną z trzech rodzajów 
obrotowych podstaw (obrót o 360°).
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ZAjRZyj NA:
www.GalaMeble.com 
www.SweetSit.pl 
www.GalaPrimo.pl 

by dobrać wymarzony zestaw mebli do 
swojego salonu (sofy, narożniki, fotele, 
dodatki)

KRZESŁA
PUFy
PODUSZKI
STOLIKI

DoDAtKI
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Stolik taNGo ii
szer. / gł. / wys. 
48 / 48 / 47 cm

Stolik taNGo i
szer. / gł. / wys.
88 / 88 / 40 cm

Stolik CaRo
szer. / gł. / wys. 
79 / 79 / 40 cm

stOliki
Blaty stolików dostępne w różnych 

wariantach kolorystycznych
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krzesło X
szer. / gł. / wys.
42 / 60 / 95 cm

krzesło Xii
szer. / gł. / wys.
52 / 60 / 92 cm

krzesło V
szer. / gł. / wys.

46 / 58 / 110 cm

krzesło iX
szer. / gł. / wys.
46 / 44 / 96 cm

krzesło Viii 
szer. / gł. / wys.

46 / 44 / 106 cm

krzesło Vii
szer. / gł. / wys.
59 / 60 / 87 cm

kRZesŁa
Klasyczne lub nowoczesne, smukłe 
lub masywne, tapicerowane tkaniną 
lub skórą naturalną – dobierz krzesła 
najlepiej pasujące do charakteru 
Twojego salonu. Do wyboru masz aż 
7 kolorów wybarwienia drewnianych 
nóżek i wiele różnych odcieni tapicerki. 
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Pufa Vario
szer. / gł. / wys.
41 / 46 / 40 cm

Pufa domino
szer. / gł. / wys.
46 / 46 / 45 cm

Pufa XXl  
szer. / gł. / wys.

132 / 83 / 39 cm
(także w opcji ze szklanym blatem)

Pufa tRX
szer. / gł. / wys.

122 / 68 / 46 - 97 cm
pufa z pojemnikiem

Pufa tM / td
szer. / gł. / wys.

tM 50 / 50 / 40 cm 
td 60 / 60 / 40 cm
pufa z pojemnikiem

PuFy
Pufa to przydatny i praktyczny mebel 
o wielu wcieleniach – może pełnić rolę 
podnóżka, wygodnego siedziska lub 
podręcznego schowka, jeśli została 
wyposażona w pojemnik. Model ze 
szklanym blatem świetnie sprawdzi się 

jako stolik kawowy. 
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1. Kirby Lapis
2. Kirby Bitter
3. Kirby Black
4. Vivendi Ivory
5. Multi Sierra V12
6. Magu Jet 198
7. Fossil
8. Funda
9. Vivendi Platinum
10. Alfabet 1
11. Folk
12. Lilly 363
13. Tuoni 202
14. Amber 72
15. Lilly 360
16. Magu Jet 206
17. Multilana Rojo
18. Magu Jet 198
19. Magu Jet 204
20. Multi Eretna V16
21. Multi Sierra V17
22. Alfabet 10
23. Ruby
24. Folk
25. Kenia 701
26. Vivendi Platinm
27. Kenia 700
28. Vivendi Charcoal
29. Amber 70
30. Amber 71
31. Amber 73
32. Ruby
33. Tuoni 204
34. Tuoni 201

1.

2.

3. 4.

5.

12.

13.

14.

15.

16.

23.

24.

25. 26. 27. 28.

PODusZki
dostępne wymiary:

Poduszka TyP B 40 x 40 cm
Wypełnienie: pianka poliuretanowa (frytka), 
gramatura: 250 g 

Poduszka Koktajlowa II 45 x 45 cm 
Wypełnienie: silikon, gramatura: 400 g

Poduszka Play 55 x 55 cm
Wypełnienie: silikon, gramatura: 550 g
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6.

8. 9. 10. 11.

17.

18. 19.

20.

21.

22.

29.

30.

31.

32.

33. 34.

7.
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takie wZORy tylkO w gala COlleZiOne
Szukasz pomysłu na wyjątkową 
aranżację swojego salonu? Wybierz 
dodatki z kolekcji 2016 / 2017, 
do której tkaninę zaprojektowali młodzi, 
obiecujący polscy projektanci.
 
Każdy produkt możesz kupić oddzielnie 
lub w zestawie.

Wszystkie pufy i poduszki w wymiarze:

Pufa Vario
szer. / gł. / wys. 
41 / 46 / 40 cm

Poduszka Koktajlowa II 
szer. / wys. 
45 x 45 cm 

Wypełnienie: silikon, gramatura: 400 g

pufa i poduszka 

Doodle
autor projektu tkaniny: 

dawid 
CeLek

poduszka 

Love Birds 

autor projektu tkaniny: 

MaRtyNa 
MieSZko
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pufa i poduszka 

Céleste 

autor projektu tkaniny: 

aliCja 
GarBoWSka

pufa i poduszka 

Pastelowy 
   Podmuch 

autor projektu tkaniny: 

daRia 
kraWCZYk

pufa i poduszka 

Gravity 

autor projektu tkaniny: 

olGa 
MarCinkoWSka
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www.galameble.com
Producent: Fabryka mebli gala Collezione sp. z o.o.

Producent nie prowadzi sprzedaży 
detalicznej. Sprawdź listę salonów 
meblowych, w których możesz 
kupić fotele i dodatki z oferty Gala 
Collezione.
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