Kiedy zacząłem projektować meble
pomyślałem o kanapie, na której chciałbym odpocząć po długim i męczącym dniu.
Kanapie, która stanowiłaby centralne miejsce spotkań domowników oraz gości.
Każdy dom ma swój niepowtarzalny
charakter, który tworzą jego mieszkańcy. Styl
wnętrza jest najczęściej wypadkową naszych
realnych możliwości i życiowych aspiracji.
Dojrzewamy, zmienia się świat wokół nas,
lecz cały czas tak samo ważne jest poczucie
komfortu, harmonia kształtu czy doskonała
jakość rzeczy, którymi się otaczamy.
Tworzenie takich mebli jest moją ambicją - klasycznie pięknych, funkcjonalnych
i wygodnych a jednocześnie różnorodnych
w formie.
Marzę o tym, żeby sofy Gali stały się
źródłem wielu inspiracji budując jednocześnie indywidualny charakter wnętrz.
Domy bywają różne, tak samo jak ich właściciele, niezmienna jest jednak ich natura
- wracamy do nich, żeby odpocząć.
Twój dom może zastąpić cały świat.
Cały świat nigdy nie zastąpi domu.

   When I started to design furniture ten
years ago I thought about a sofa on which
I would like to relax after a long and tiring
day. The sofa which would be a central meeting place for family members and guests.
   Each house has its own unique character created by its household members. The
style of the interior is often a mixture of our
real possibilities and life aspirations. We get
matured – the surrounding world is changing but the feeling of comfort, the harmony
of shape or a perfect quality of things surrounding us is still of the same importance.
   Creating such furniture is my ambition classically beautiful, functional, comfortable
and of various forms.
   My dream is to make our upholstery
a source of many inspirations which would
create individual characters of interiors.
Houses can be different just like their owners,
however their nature is unchangeable –
we come back to them in order to relax.
   Your home can replace the whole world.
The whole world will never replace your
home.

Reprezentacyjny system modułowy Camino,
doskonale nadaje się do konfigurowania
dowolnych zestawów siedzisk. Duża ilość
elementów systemu umożliwia zaprojektowanie rozmaicie wykończonych narożników
oraz wydłużonych kanap, opcjonalnie wyposażonych w funkcję rozkładania do spania,
lub pojemniki na pościel. Bardzo efektownie
i nowocześnie prezentuje się bok Camino,
który jest wykończony elegancką wstawką
z kontrastowej skóry. Szalenie miękki i wygodny a jednocześnie obszerny,   idealnie
pasuje do nowoczesnych salonów, stanowiąc
centralne miejsce rodzinnych spotkań.
A representative module Camino system is
perfect for configuring different sets of seats.
A great number of elements of the system
allows to design various corner sofas and
extended sofas, optionally equipped with
the sleeping function or boxes for bedclothes. The side of Camino is very impressive
and modern as it is finished with an elegant
insert made of contrastive leather. This piece
of furniture is extremely soft and comfortable
and at the same time very wide. It perfectly
matches modern sitting rooms being a central place for family meetings.
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Doskonała propozycja dla tych, którzy preferują najbardziej komfortowe rozwiązania. Bardzo miękkie, niezwykle wygodne
Fino zapewnia naprawdę wyjątkową jakość
odpoczynku. Warto zwrócić uwagę na bogaty w dodatkowe funkcje fotel, który poza
wysunięciem podnóżka, może się również
obracać i bujać.
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A perfect proposal for those who prefer the
most comfortable solutions. Very soft and
extremely comfortable seat of Fino provides
an exceptional quality of relax. We should
pay attention to additional functions of the
armchair which apart from the movable footrest can also turn around and swing.
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Play jest meblem uniwersalnym, doskonale
sprawdzającym się w każdym pomieszczeniu. Jego oszczędna forma bez problemów
wpasuje się w większość aranżacji wnętrz,
dodając im świeżości oraz elegancji. Dzięki
miękkiemu i szerokiemu siedzisku można
zająć komfortową pozycję. Zagłówki uchylne pozwalają w zależności od preferencji użytkownika regulować kąt oparcia dla
głowy. Play oferuje innowacyjny system
rozkładania, dzięki któremu uzyskujemy równą, szeroką i jednakowo miękką
powierzchnię do spania.
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Play is Universal furniture which can be used
in each room. Its economical form without
any problems matches in most decorations
of the interiors providing freshness and
elegance. Thanks to soft and wide seat
it allows to take a comfortable position.
Movable headrests allow to regulate an
angle of the support for the head due to preferences of a user. Play offers innovative system of functions thanks to which we obtain
a flat, wide and soft surface to sleep.
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Miękko wygięty kształt szezlonga zachęca do
chwili samotnego odpoczynku. Bibbi szczególnie dobrze prezentuje się w żywych, nasyconych
kolorach stanowiąc nietuzinkowy element wyposażenia wnętrz.
Softy curved shape of a chaise longue encourages
to take a rest for one person. Bibbi presents extremely well in vivid, rich colors being a unique element of decoration of the interior.
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Reprezentacyjny Denver doskonale sprawdza się w obszernym salonie. Prosty, kubistyczny kształt mebla pasuje zarówno do
klasycznych jaki nowoczesnych wnętrz.
Wrażenie robi szerokie, wygodne siedzisko
i okazała bryła mebla. Duży wybór modeli
oraz ich zróżnicowane wymiary pozwalają na łatwość aranżacji i dostosowanie do
indywidualnych preferencji.
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Representative Denver perfectly matches
a spacious living room. Simple, cubistic shape
matches both classic and modern interiors.
A comfortable seat and enormous furniture
is very impressive. A wide choice of furniture
and their balance allow to arrange them very
easily and adjust to individual preferences.
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Sprint to mebel dedykowany niewielkim
pomieszczeniom i użytkownikom, którzy chcą
aktywnie kształtować przestrzeń. W zależności od preferencji w ciągu kilku sekund zmienia się z prostej, trzyosobowej sofy w mały
narożnik, albo kanapę z otomaną. Sprint
ponadto rozkłada się do spania, a   pufa
doskonale sprawdza się w roli pojemnika
na pościel, dodatkowego siedziska lub
ruchomego stolika.
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Sprint is a piece of furniture dedicated to small
rooms and the users who want to shape the
space in a creative way. Due to preferences
it can be changed from a simple, 3-seater
sofa into a small corner sofa or a sofa with an
ottoman. Apart from that, Sprint has a sleeping function and the stool can fulfill a function of a box for bedclothes, an additional seat
or a movable table.
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Sofa Passo to jeden z najbardziej efektownych modeli, spośród nowej kolekcji zaprezentowanej na wiosennych targach Ostróda
2010. Kubistyczną, zrównoważoną bryłę
mebla zdobi starannie dobrana włoska
skóra – California oraz niezwykle dekoracyjna
tkanina o delikatnym połysku pokrywająca boczek sofy. Posiada wygodny, gruby
materac do spania.
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Sofa Passo is one of the most attractive model in the new collection presented
during the Ostróda 2010 Fair in spring.
Cubistic, balanced body of furniture is ornamented with a selected Italian leather – California and extremely decorative material with
a delicate gloss covering the side of the sofa.
Moreover, it is equipped with a comfortable,
thick mattress to sleep on.
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Narożnik Yuppie to ciekawa propozycja do
mniejszych mieszkań i młodzieżowych pokojów. Pomysłowym rozwiązaniem są giętkie
zagłówki, które w zależności od preferencji
mogą pozostać złożone, lub rozprostowane
- stanowiąc wygodne podparcie dla głowy.
Komfort odpoczynku w pozycji siedzącej zapewniają ponadto specjalne podłużne poduszki lędźwiowe na rzepach, łatwe do usunięcia w przypadku rozkładania narożnika do
spania. Wydłużone siedzisko kryje obszerny
pojemnik na pościel. Warto wspomnieć też
o fotelu SET, posiadającym dokładnie ten
sam mechanizm unoszenia oparcia co narożnik Yuppie. Co prawda fotel nie jest elementem zestawu, ale doskonale komponuje
się z narożnikiem.
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Yuppie corner sofa is an interesting proposal for small flats and rooms for teenagers.
Flexible headrests are a very unique solution which due to preferences can be folded
or straightened – being a comfortable support for a head. Comfort of relax in a sitting
position is provided by special longitudinal lumbar cushions with burs, easy to be
removed in case of folding the corner sofa
to sleep on. Elongated seat covers an enormous box for bedclothes. The armchair SET
is also worth mentioning as it posses exactly
the same mechanism picking up the support
like the Yuppie corner sofa. Although the
armchair is not an element of the set it perfectly matches the corner sofa.

27

Seria samodzielnych foteli, które dzięki
niewielkim gabarytom można dowolnie
komponować z innymi meblami wypoczynkowymi.
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Series of independent armchairs with small
dimensions can be composed with other
upholstery.
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Najbardziej wszechstronnym meblem serii
Re-Lax jest obrotowy fotel. Dzięki możliwości wysunięcia podnóżka i łagodnego
pochylenia oparcia oraz uruchomienia
funkcji bujania, możemy poczuć się w nim
jak w super wygodnej kołysce. Dostępna
jest również funkcja blokady, która szybko
unieruchamia fotel.
Turning armchair is the most widely used furniture from Re-Lax series. Thanks to a possibility to move forward the footrest and slightly
bent of the support as well as implementing
the swing function we can feel like in an
extremely comfortable cradle.
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Narożnik i sofa Re-Lax to jedne z najchętniej kupowanych modeli Gala Collezione.
Na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym
szczególnym - klasyczne kształty, charakterystyczne pikowane poduchy na oparciach.
Jednak wystarczy na chwilę usiąść, żeby
przekonać   się jak niezwykle komfortowy
jest tenże model. Specjalne wysokoplastyczne pianki zapewniają niespotykaną wygodę
i miękkość. Doskonale wyprofilowany kształt
Re-Laxa pozwala na długie godziny wypoczynku w najbardziej ergonomicznej pozycji.
Re-Lax corner sofa and sofa is one of the most
of ten purchased model of Gala Collezione.
At the first glance it is nothing unique – classic
shapes, characteristic quilted cushions on the
supports. However, after a moment we are
convinced that this model is extremely comfortable. Special highly flexible foams provide
unique comfort and softness. Perfectly profiled
shape of Relax allows for long hours of relax
in the most ergonomic position.
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Siedziska i oparcia zostały tak zaprojektowane, żeby miękko i komfortowo odpoczywać w pozycji siedzącej. Dzięki użytecznej
półeczce umieszczonej z boku oparcia,
można zawsze pod ręką mieć niezbędne drobiazgi, albo filiżankę aromatycznej
herbaty. Narożnik Bono posiada również
funkcję rozkładania do snu.
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Seats and supports were designed in order
to relax softy and comfortably in a sitting
position. Thanks to a useful shelf located
in the side of the support the user can keep
necessary belongings or a cup of aromatic
tea. Bono corner sofa posses also a sleeping
function.
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Calmo to klasyka w niezwykle gustownym
i komfortowym wydaniu. Składa się z modułów - pojedynczych foteli i boków, które
konfigurowane są w wybrane przez klienta
układy. Poza niezwykłą wygodą zapewnia
dodatkowo ergonomiczne rozwiązania takie jak podręczny barek, funkcję relaksu
(wysuwany podnóżek wraz z opuszczanym oparciem), oraz możliwość rozłożenia
do spania.
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Calmo means classics in a very elegant and
comfortable version. It consists of a few modules – single armchairs and sides which are
configured according to specific sets selected
by the client. Apart from extraordinary comfort Calmo provides additional ergonomic
solutions – such as a handy cocktail cabinet,
a relax function (a footrest moving forward
with a lowering backrest) as well as a possibility to set a sleeping function.
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Skate to propozycja dla tych, którzy preferują nowoczesny, prosty design. Narożnik szczególnie efektownie prezentuje się
w błyszczących skórach, nadających lekkości i elegancji bryle mebla. Delikatnie
pikowane siedzisko łączy się ze skośnie
nachylonymi poduchami oparciowymi.
Warto też zwrócić uwagę na wykończenie boku charakterystycznym łuczkiem
z podłokietnikiem, akcentującym nietuzinkowość Skate.
Skate is a proposal for those who prefer
modern and simple design. The corner sofa
perfectly presents itself in shining leathers
providing lightness and elegance of furniture. Slightly quilted seat is connected with
diagonally bent cushions used as supports.
The side of Skate is finished with a characteristic arch with an armrest emphasizing its
uniqueness.
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Charakterystyczny, łagodnie wygięty kształt
sofy Mello zachęca do popołudniowego
odpoczynku. Miękkie, kubełkowo wyprofilowane siedzisko pozwala zająć najbardziej
wygodną pozycję. Poza niezwykłym komfortem Mello zachwyca subtelną, ciekawą
formą umożliwiającą kontrastowanie kolorów. Sofa szczególnie dobrze prezentuje
się w dwóch różnych odcieniach, z których
ciemniejszy mocno akcentuje bryłę mebla,
a jaśniejszy - na siedziskach nadaje całości
lekkości i elegancji.
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Characteristic, smoothly arched shape of
Mello sofa encourages to take a rest in the
afternoon. Soft, profiled seat in a shape of
a cube allows to take the most comfortable
position. Apart from a marvelous comfort
Mello fascinates with a subtle, interesting form
enabling to contrast colors. The sofa presents
itself very well in two various color tones where the darker one strongly accents the body of
furniture, and the lighter one – on the seats,
provides lightness and elegance.
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Harmonijny układ warstwowo złożonych
poduch zaprasza do komfortowego odpoczynku. Proste, poziome przeszycia oparcia
konsekwentnie podkreślają kształt Mollio,
zapewniając zarazem wygodne podparcie
dla pleców. Bardziej masywny, solidny dół
mebla łączy się miękko z lżejszą górą tworząc
oryginalną formę Mollio idealnie pasującą
do nowoczesnych, niebanalnych wnętrz.

Harmonious set of cushions put in a form
of layers provides to comfortable relax.
Simple, horizontal sewings the support consequently emphasize the shape of Mollio
providing a convenient support for the back
at the same time. More massive, solid basis
of furniture is connected with a lighter upper
part creating an original form of Mollio which
perfectly matches modern, unique interiors.
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Martin to esencja elegancji w połączeniu
z funkcjonalnością. Bardzo użytecznym
dodatkiem jest poręczna półeczka umieszczona w boku mebla, która z łatwością
pomieści ulubione książki czy gazety.
Kubistyczne, proste kształty mebla oparte
na połączeniu prostokątów, są przełamane pionowymi przeszyciami z przodu oraz
pikowaniem siedziska. Dzięki temu Martin
nabiera męskiego, klubowego charakteru.
Elegancka pikowana pufka świetnie również
pełni rolę podnóżka.
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Martin is an essence of elegance connected
with functionality. A handy shelf is located
at the side of furniture is a useful additional element in which we could put favourite
books or newspapers. Cubistic, simple shapes of furniture based on the connection
of rectangles are varied a vertical sewings
in front and quilting of the seat. Thanks
to this Martin possess a male, club character.
Elegant quilted stool perfectly fulfills a role
of a footrest.
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Martin to esencja elegancji w połączeniu
z funkcjonalnością. Bardzo użytecznym dodatkiem jest poręczna półeczka umieszczona w boku mebla, która z łatwością pomieści ulubione książki czy gazety. Kubistyczne,
proste kształty mebla oparte na połączeniu
prostokątów, są przełamane pionowymi przeszyciami z przodu oraz pikowaniem siedziska.
Dzięki temu Martin nabiera męskiego, klubowego charakteru. Elegancka pikowana pufka
świetnie również pełni rolę podnóżka.
Martin is an essence of elegance connected
with functionality. A handy shelf is located
at the side of furniture is a useful additional
element in which we could put favourite books
or newspapers. Cubistic, simple shapes of furniture based on the connection of rectangles
are varied with vertical sewings in front and
quilting of the seat. Thanks to this Martin possess a male, club character. Elegant quilted
stool perfectly fulfills a role of a footrest.
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Okazały kształt Rocco nawiązuje do tradycyjnie pojętego klasycznego mebla, jednak pozbawionego dekoracyjnej przesady
i finezyjnych ozdobników. Dzięki temu zyskuje bardziej nowoczesny, klubowy charakter
świetnie komponujący się nawet z modernistycznymi wnętrzami. Podkreśla to łagodnie
wygięta linia boku, oraz bardzo obszerne
i nadzwyczaj wygodne siedzisko, które
pozwala miękko zapaść się w bryłę mebla.  
Bok wypełnia ozdobna blenda z błyszczącej
skóry, która podkreśla szlachetny charakter
Rocco.
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Impressive shape of Rocco refers to traditionally perceived classic furniture, however
without too many decorations and finessed
ornaments. Due to the abovementioned
it gained more modern, club character which
perfectly matches modern interiors. The club
character of this piece of furniture is emphasized by slightly bent line of the side and
a very wide and extremely comfortable
seat which allows to sit down comfortably.
The side is filled with a decorative blend
made of shining leather which emphasizes
the noble character of Rocco.
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Mebel cieszący się od lat niesłabnącą
popularnością na rynku. Ceniony za niezwykłą wygodę, którą gwarantują specjalne
wkłady wysokoelastyczne użyte do wypełnień.
Siedzisko zostało tak wyprofilowane oraz
lekko nachylone pod kątem, żeby miękko
„zapaść” się w Carlosa i komfortowo spędzać w nim wolne chwile.
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Furniture with a great popularity on market
for many years. Appreciated for its comfort
which is guaranteed by special highly elastic foams used as supplementary elements.
The seat was profiled and slightly bent diagonally in order to slightly “fall” into Carlos and
comfortably spend free time in it.
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Bryłę Purio podkreślają dodatkowo dekoracyjne przeszycia krawędzi, które mogą zostać
wykonane kontrastową nicią. Stosunkowo
niewielkie gabaryty mebla pozwalają ustawić
go w większości wnętrz, zapewniając jednocześnie  doskonały komfort odpoczynku.
Purio sofa smoothly and delicately matches
the decoration of the interior. Furniture is characterized by additional decorative sewings
of the edges which can be made with a contrast thread. Purio provides perfect comfort
of relax.
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*Meble wypoczynkowe nie spełniają funkcjonalności łóżek sypialnianych, w związku z tym zaleca się aby wykorzystywać możliwość spania w większości modeli raczej okazjonalnie. / * Relax upholstery do not fulfill a function of sleeping beds, due to the abovementioned the sleeping function in most of the models should be used rather occasionally.
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%.
The offer shall not be any offer in accordance with the regulations of the Civil Code. The colors of upholstery can differ from the presented versions on the photographs. The producer reserves the right to make structural amendments in offered upholstery without changing its general character. Exchanges of upholstery are taken into consideration with a tolerance of 3%.

Gala to jeden z największych producentów
mebli wypoczynkowych w Polsce zatrudniający
ponad pół tysiąca wykwalifikowanych pracowników.
Firma specjalizuje się w zestawach tapicerowanych
wysokogatunkową skórą, sprowadzaną z najlepszych włoskich i brazylijskich garbarni. Produkty
Gala Collezione to meble zaprojektowane zgodnie
z najnowszymi trendami światowego wzornictwa,
łączące w sobie doskonały efekt wizualny, jak również gwarancję pełnego komfortu i trwałości użytkowania. Każdy element mebla jest wyjątkowy,
bo powstaje na specjalne zamówienie klienta.
Dzięki rękodzielniczym umiejętnościom doświadczonych fachowców - najlepszych modelarzy, tapicerów
i szwaczek, otrzymujecie Państwo ekskluzywny
produkt, którego jakość wykonania jest doceniana również za granicami naszego kraju. Sofy Gali
otrzymały tytuł Diamentu Meblarstwa, Produktu
Roku Mebli Plus oraz wyróżnienie w prestiżowym
konkursie Machina Design Awards.
Gala is one of the biggest producers of upholstery
in Poland employing over five hundred well-qualified
people. The company specializes in upholstery sets
made of leather of a very high quality bought from the
best Italian and Brazilian tanneries. Products made
by Gala Collezione mean furniture designed in accordance with the newest world trends of pattern-designing
connecting a perfect visual effect with a guarantee
of comfort and working life. Each element of upholstery is unique because it is produced in accordance with a special order made by a customer. Thanks
to handicraft skills of our experienced professionals
– the best model makers, upholsterer and seamstresses You receive an exclusive product which quality
is appreciated also abroad. Sofas made by Gala gained
a title “Diamond of the Furniture Industry” , “Furniture
Plus – Product of the Year” and the award in the prestigious competition called Machina Design Awards.

Fabryka Mebli
GALA COLLEZIONE
86-065 Łochowo, Lisi Ogon 73
POLAND

