
Ako si vybrať sedačku? 
_________________________________________________________ 

Vo väčšine bytov obývačka je najväčšia miestnosť, tam strávia ľudia najviac 
času, tam privítajú návštevníkov. Je samozrejmé, že ponúkajú hosťom 
posedenie. 

Predstavte si: Prídete domov  z práce unavene, dáte si večeru, potom si 
zapínate televízor a začína sa Váš obľúbený program. 

Pravdepodobne ste sedíte na sedačke. Ale nie je jedno, na akej oddycujete. 
Našimi radami by sme chceli pomôcť, aby ste svoje seriály a ďalšie obľúbené 
programy mohli užívať na najvhodnejšej sedačke, ktorá bude šperkom Vašej 
obývačky. 

Výber na prvý pohľad je jednoduchá vec. Najmä keď nám výrobcovia 
ponúkajú široký sortiment. 

Sedačka je dominantným prvkom obývačky. Používa ju každý člen rodiny, 
strávime na nej veľa zo svojho voľného času. Mala by preto vyhovovať 
všetkým požiadavkám rodiny. Pri výbere by sme si mali premyslieť niekoľko 
základných vecí: 

- priestorové možnosti a rozmery 

- typ 

- funkcia 

- pohodlnosť 

- kvalita a údržba 

 

Priestorové možnosti 

Premerejte si miestnosť, aká veľká sedacia súprava sa Vám zmestí do izby. 
Ak si to neviete predstaviť, na štvorčekový papier môžete nakresliť v 
zmenšenej miere nábytok a uvidíte, aké veľké miesto Vám zostane pre 
sedačku a okolo nej. 

Typ 

Môžete voliť sedačku v klasickej zostave: 

- dvoj- alebo viac miestnu, rohovú, alebo súpravu (3+1+1, 3+2+1...) 

- - rozkladaciu alebo pevnú 

- - s úložným priestorom alebo bez neho 



- - polohovateľné alebo fixné 

Funkcia a pohodlnosť 

Niekto si radšej sadne napr.pred televízor, iný zas radšej leží. Keď Vy patríte 
do prvej skupiny, mali by ste si radšej vybrať vyššiu sedačku s tvrdšími 
výplňmi. Sedačky a kreslá v tejto skupine majú aj vyšší podlaketník k 
zvýšeniu komfortu. Keď patríte do druhej skupinu, odporúčame Vám mäkkšiu 
sedačku s hlbším sedacím povrchom. Na takýchto sedačkách sa dá pohodlne 
ležať. K týmito typmi sa dá väčšinou objednať aj nastaviteľné opierky hlavy, 
tak sa dá pohodlne oprieť aj po sediačky. 

Kvalita a údržba 

Kvalita sedačky závisí nielen od vybraného poťahu, ktorý vidíme hneď pri 
vstupe do miestnosti. Veľmi dôležitá je aj konštrukcia, ktorá sa vyrába 
väčšinou z dreva menej krát z drevotriesky, niekedy z ocele. 

Pri výbere poťahu je iste dôležitá estetika, ale aj odolnosť a údržba. V 
prípade, že si vyberieme koženú sedačku, nemali by sme zabudnúť na to, že 
koža bude trvácna, keď sa o ňu pravideľne a poriadne postaráme. Keď 
finančné možnosti nedovolia kúpu pravej koženej sedačky, na trhu sú 
dostupné kvalitné koženky alebo imitácie kože. Pre rodiny s malými deťmi 
tieto poťahy môžu byť tiež dobrým výberom. Výrobcovia ich vyrábajú 
moderným procesom, aby boli trvalé a odolné proti vyšúchaniu. 

Odborní predávajúci Vám určite poradia, aby ste si vybrali najvhodnejšiu 
sedačku. 
 

V našej výrobe sedačky rozdeľujeme do týchto troch 

hlavných skupín: 

 
http://www.eurosedacky.sk/sk/moderne-sedacky/ 

 

 
http://www.eurosedacky.sk/sk/moderne-sedacky-s-oblymi-tvarmi/ 

 



  

 
http://www.eurosedacky.sk/sk/klasicke-sedacky/ 

 

 

  

U všetkých týchto skupín nájdete aj relax kreslá: 

 
http://www.eurosedacky.sk/sk/usiaky-kresla-supravy/ 

 

 

 

A ako bonus je ešte jedna skupina:  

 
http://www.eurosedacky.sk/sk/akciove-sedacky/ 


