
 

 

Fotel uszak – idealny mebel do Twojego salonu 
Urządzając dom lub mieszkanie warto zaopatrzyć się w porządny fotel do salonu.  
W tym sezonie bardzo modny jest fotel uszak, który swoją nazwę zawdzięcza dodat-
kowym elementom przy oparciu przypominającym uszy.  
 
Początkowo ich celem było zapewnienie ochrony przed przeciągami, dziś – w dobie 
centralnego ogrzewania – pełnią przede wszystkim funkcję dekoracyjną. Mnogość mo-
deli i różnorodność wzorów sprawiają, że każdy znajdzie odpowiedni wariant dla swo-
jego wnętrza. 

Fotel do czytania i nie tylko 

Fotel uszak to idealny do fotel do czytania. Jest wygodny i pozwala całkowicie zato-
pić się w lekturze. Co ciekawe, nie zawsze wyróżniał się takim komfortem. Pierwsze 
modele były bowiem wykonywane z drewna, dopiero w XIX wieku zaczęto je tapicero-
wać.  
 
Współcześnie głębokie siedzisko i miękkie oparcie sprawiają, że można się w nim na-
prawdę zrelaksować. Z tego powodu będzie to nie tylko doskonały mebel do biblioteki, 
ale także trafiony fotel do salonu. Dzięki niemu oglądanie telewizji czy picie ulubionej 
herbaty stanie się jeszcze przyjemniejsze. 

Klasyka kontra nowoczesność 

Fotel uszak można spotkać w wielu odmianach. Uniwersalny charakter mają na przy-
kład modele w jednolitym kolorze, które pasują do każdego wnętrza. Bardzo klasyczne 
są również fotele w kwiaty, które stylem nawiązują do mody angielskiej. Nieco bardziej 
fantazyjnie prezentuje się fotel do salonu w geometryczne wzory, grochy lub w neo-
nowym kolorze. Ciekawym rozwiązaniem jest również model obity aksamitem lub skó-
rzany. 

Wersja rozszerzona, czyli fotel z podnóżkiem 

Fotel uszak doskonale komponuje się z podnóżkiem. Ta wersja to absolutne must 
have nie tylko mola książkowego, ale także miłośnika maratonów filmowych w domo-
wym zaciszu. Fotel z podnóżkiem zapewnia prawidłowe podparcie stóp, dzięki czemu 
zmniejszamy obciążenie statyczne kończyn dolnych oraz poprawiamy krążenie krwi. 
To także doskonały sposób na złagodzenie opuchlizny i pozbycie się uczucia ciężkości 
nóg po całym dniu pracy. 

Gdzie kupić fotel uszak? 

Ponieważ fotel uszak przechodzi właśnie swój renesans, można spotkać go niemal  
w każdym sklepie meblowym. Dawniej zwany „fotelem dziadka” dziś jest niezwykle 
popularny. Dlatego jeśli zastanawiasz się, gdzie kupić fotel uszak, wystarczy, że od-
wiedzisz swój ulubiony dyskont lub poszperasz w Internecie, a na pewno znajdziesz 
idealny model.  
 



 

 

Co prawda nie jest to fotel, który zajmuje mało miejsca, jednak jeśli dysponujesz 
przestronnym salonem, będzie to doskonały wybór, który docenisz zwłaszcza w długie, 
zimowe wieczory. 

  

 

 
Zaprezentowany tekst stanowi element portfolio i jest objęty majątkowymi prawami autorskimi.  

 

Kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione. 

 

 

 


