
Hogyan válassz ülőgarnitúrát? 
 
 
_________________________________________________________ 
 
         A legtöbb lakásban a nappali a legnagyobb szoba, itt töltik az emberek a legtöbb 
szabadidejüket. Természetesen itt fogadják és ültetik le vendégeiket.  
 

Képzeld el: hazaértél a munkából, vacsorázol, bekapcsolod a televíziót és kezdődik 
kedvenc műsorod. Valószínű, hogy az ülögarnitúrán landolsz. De nem mindegy, milyen az az 
ülőgarnitúra, mennyire lehet rajta ellazulni, relaxálni. Tippjeinkkel szeretnénk segíteni, hogy a 
kedvenc műsoraid a lehető legjobb ülőgarnitúrán élvezhesd, amely egyben nappalid 
gyöngyszeme is lesz. 

 
 A választás az első nekifutásnak könnyű dolog,  főleg ha a kínálat nagyon széleskörű. 

Az ülőgarnitúra domináns eleme a  nappalinak. Az összes családtag használja, rajta töltjük a 
legtöbb szabadidőnket. Ezért a családtagok összes elvárásait teljesítenie kell. A választásnál át 
kellene gondolnunk egy pár alapkövetelményt: 
  
- mekkora helyed van 
- mennyi elemre van szükséged 
- milyen funkciókat kell betölteni 
- mekkora kényelemre van szükséged 
- minöség, megbízhatóság 
- kárpit tisztíthatóság 
 
 
 
Mekkora helyed van? 
 
Mérd be a helyet, mekkora ülőgarnitúra fér oda le. Ha lehet négyzetpapírra rajzold le az 
alaprajz kicsinyített mását, bele az összes bútort. Itt látni fogod mekkora hely marad az 
ülőgarnitúrád számára. Figyelembe kell venni, hogy fontos körülötte mozgásteret - helyet 
hagyni, hogy ne legyen túlzsúfolva a helyiség. 
  
 
 
Mennyi elemre van szükséged? 
 
Választhatsz klasszikus elemekkel ülögarnitúrát: 
 
-fotelt,  
-kettesülőt vagy többüléseset 
-sarkasat,  
-ágygépeset vagy párnatartósat 
-pózolhatós elemekkel. 
 
 
 
 



Milyen funkciókat kell betölteni? 
 
 
 
Vannak olyan emberek, akik a TV előtt ülni szeretnek és vannak akik inkább fekve nézik. Ha 
az elsők közé tartozol, válassz magasabb támlájú ülőgarnitúrát keményebb tömőanyagokkal. 
Ezeknek a könyöktámaszuk is magasabb, ami hozzájárul a magasabb kényelemhez. Viszont 
ha a másik csapathoz tartozol akkor puhább ülőgarnitúrát ajánlunk mélyebb ülésmatracokkal. 
Az efajta ülőgarnitúrákon kényelmesebb feküdni. Ezekhez választhatsz plussz állíthatós 
fejtámaszt ami lehetővé teszi hogy kényelmesen ülve is megtámaszkodhass. 
 
Minőség, megbízhatóság 
Az ülőgarnitúra minősége nem csak a szövet minőségétől függ, amelyet rögtön látsz amikor a 
szobába toppansz. Itt szükséges megemlíteni a varrások mivoltját, a használt cérna jobb ha 
100%-kos műanyagból van - ez egy kicsit drágább, de megéri. Továbbá az egyenes varrás 
legyen tökéletesen egyenes az ívelt pedig legyen szépen ívben varrva. Hiszen a díszvarrás 
azért van, hogy díszítsen, nem fordítva. Nagyon fontos még a belső konstrukció amely a 
legminőségesebb tömörfából legyen esetleg fémből. Az olcsó ülögarnitúrákban főként 
művileg előállított fa forgácslemez van, amely nem csak nehéz, de a ragasztó, amely 
összetartja,  káros lehet az egészségünkre. Erre nagyon kell vigyázni.  
 
Kárpit tisztíthatósága 
A kárpit választásánál sokak számára fontos követelmény, hogy első látásra tetszen, de a 
tartóssága és a tisztíthatóssága sem elhanyagolható. Ha eredeti marhabőr kárpitot választasz, 
ne feledd akkor fogja sokáig bírni, ha rendszeresen törődsz vele. Ha esetleg ezt nem teheted 
meg, de mégis valami hasonlóra vágysz, vannak a piacon minőséges műbőrök is, melyek 
sokáig fogják szolgálni gazdájukat. Viszont itt is legyünk körültekintőek. Sokan kínálnak első 
látásra szép műbőröket, melyek nem sokáig tartanak ki. Műbőr ülőgarnitúrákat ott kell 
vásárolni ahol az üzletes megbízható, garanciát vállal rá, már régóta van a piacon és nem 
tűnik el akkor sem, ha esetleg a termék mégsem bírná a gyűrődést. Szakembereink az 
értékesítési osztályon ellátnak tanácsokkal, melyek szerint biztosan kiválasztod a számodra 
legmegfelelőbb ülőgarnitúrát 
 
  
 Gyártásunkban mi az ülőgarnitúrákat a következő három fő csoportba osztjuk: 
 
1. Modern, szögletes ülögarnitúrák 
 

 
 
2. Modern, ívelt ülögarnitúrák 
 

 
 
 



3. Rusztikus ülögarnitúrák (klasszikus ülögarnitúrák) 
 

 
 
4. Minden csoportban találnak relax fotelokat: 
 

 
 
5. És van egy bónusz csoportunk is: 
 

 


