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Stylowy fotel uszak z podnóżkiem to ponadczasowy styl i klasyka wzornictwa. Wysokie oparcie, stylowo
wyprofilowane podłokietniki i komfortowe siedzisko, to podstawowe elementy, które nadają charakter
wyjątkowego mebla. Warto zaznaczyć, iż fotel wykonany został z wysokiej jakości drewna bukowego, które
wyróżnia się trwałością oraz pięknym wyglądem. Fotel produkowany jest w komplecie ze stylowym
podnóżkiem zapewniając maksymalny komfort wypoczynku rozłożenie się w fotelu i wyciągnięcie nóg na
podnóżek, to istota relaksu i odprężenia.
Co więcej, oferowany przez Green Valley fotel uszak wykonywany jest na indywidualne zamówienie, dzięki
czemu można idealnie dopasować go do stylu, który obowiązuje w Państwa domu czy mieszkaniu. Wybierać
można nie tylko tkaninę do tapicerowania, ale także wybarwienie drewna, stopień połysku czy sposób
wykończenia. Wybierz fotel uszak z podnóżkiem i odkryj nowy wymiar przyjemności.
Na wstępie warto zaznaczyć, że fotel uszak należy do najczęściej wybieranych przez Klientów rodzajów
foteli. Podstawą jego popularności jest wygoda, maksymalny komfort poprzez ergonomiczny kształt oraz
ponadczasowy styl. Fotel uszak bardzo często sprzedawany jest wraz z podnóżkiem, który pozwala na chwile
odprężenia i relaksu. Ten stylowy mebel wypoczynkowy doskonale nadaje się zarówno do salonu, gabinetu
oraz sypialni, ponieważ jego obecność nadaje charakteru każdemu pomieszczeniu. Co więcej, fotel uszak jest
dziś coraz częstszym elementem wyposażenia pokoju dziecięcego, ponieważ idealnie nadaje się do karmienia
noworodków i niemowląt. 
Popołudniowy odpoczynek na tym fotelu, to dla wielu osób kwintesencja odprężającej celebracji chwili
podnóżek zapewnia bardzo wygodną pozycję oraz relaks stóp, co wraz z perfekcyjnym wyprofilowaniem
oparcia oraz podłokietników daje możliwość pełnego wypoczynku. Firma Green Valley to tapicerowane
meble stylowe najwyższej jakości.
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