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Początek nowego roku to dobry moment na analizę trendów wnętrzarskich na najbliższą
przyszłość. Jak zwykle bywa, jednym z najważniejszych tematów w tym zakresie okazuje się kolor,
kształt, a także rodzaj obicia zastosowany w kanapie. Jakie cechy sofy będą najbardziej pożądane
w 2022? W tym poradniku dowiesz się wszelkich informacji na temat najmodniejszych kanap,
które mogą odmienić oblicze Twojego salonu.

Nowoczesna sofa - jakie kolory wiodą prym w
2022 roku?

Sofa w 2022 roku - na jaki kolor postawić?

W ostatnich latach można zauważyć spore zainteresowanie powrotem do rozwiązań
ekologicznych. W aranżacjach wnętrz królują więc barwy kojarzone z naturą - odcienie drewna,
beże, delikatne zielenie czy błękity. Najciekawszy kolor dla kanapy na 2022 rok idealnie
wkomponowuje się w ten schemat, choć jednocześnie stanowi od niego swoisty kontrast.

Odcień Very Peri, czyli subtelne połączenie fioletu i niebieskich tonów to najmodniejszy kolor
sofy w 2022 roku. Specyficzny kolor doskonale dopasowuje się do pomieszczeń urządzonych w
stylu skandynawskim, nowoczesnym, a nawet retro. Very Peri to kolor pobudzający
kreatywność i twórczą ekspresję, a także symbolizujący piękno zmian nadchodzących w
człowieczym życiu. Kanapa w tym kolorze to idealny sposób na wizualne odświeżenie wnętrza
salonu. Model sofy w odcieniu Very Peri doskonale współgra z pomieszczeniem, a jednocześnie
wyróżnia się na tle innych mebli i kolorowych dodatków.

Nie oznacza to jednak, że fioletowa sofa będzie jedynym wariantem kolorystycznym
popularyzowanym w nowym roku. Sporym zainteresowaniem mają również cieszyć się modele
mebli tapicerowanych w stonowanych, ciepłych barwach. W wielu salonach meblarskich wciąż
królować będą więc kanapy w kolorach beżu, błękitu czy szarości. Te barwy wyróżniają się
sporą uniwersalnością, co zapewnia idealne dopasowanie do przestrzeni urządzonej w niemal
każdym stylu. Jeśli planujesz większą zmianę w pokoju wypoczynkowym, warto więc zwrócić
uwagę na tego typu odcienie.



Nie da się ukryć, że duże narożniki wciąż cieszą się niegasnącym zainteresowaniem. Trudno się
temu dziwić - wygodne siedziska sprawiają, że relaks staje się jeszcze bardziej przyjemniejszy.
Narożnik wciąż będzie stanowił niekwestionowanego króla w salonie miłośników komfortowego
wypoczynku. Rok 2022 proponuje jednak zupełnie nową modę w kontekście kształtu sof i kanap
wypoczynkowych.

Prosta forma ma zostać wyparta przez podłużne i lekko zaokrąglone kształty. Mebel
tapicerowany w takim stylu ma być nie tylko przyjemny dla oka, ale również zachęcać do
odprężenia i gwarantować poczucie bezpieczeństwa. Nie da się również przejść obojętnie wobec
stwierdzenia, że obłe kanapy prezentują się znakomicie w różnych pomieszczeniach. Dodatkowo,
okrągłe sofy przyciągają uwagę i sprawiają, że wnętrze nabiera wyjątkowego charakteru.

Jaki kształt kanapy w 2022 roku?

Tkanina na kanapę - jaka będzie najlepsza w 2022?

Wypoczynek na najwyższym poziomie umożliwia kanapa o odpowiednim gabarycie. Ważną cechą
jest także rodzaj zastosowanej na jej powierzchni tkaniny. W 2022 roku prawdziwym hitem
stają się kanapy obite miękkimi i przyjemnymi w dotyku materiałami. Jeszcze większy
komfort mają zapewnić duże podnóżki, stanowiące dodatek do niejednego mebla
tapicerowanego.

Warto też wspomnieć o innych aspektach, które powinna spełniać modna kanapa w 2022 roku.
Istotnym ma okazać się też wysokość mebli tapicerowanych. Sofa powinna sprawiać wrażenie
unoszenia się tuż nad ziemią. Oznacza to, że modne kanapy, sofy czy fotele pozwalają się
wygodnie rozsiąść, celem jeszcze lepszego odpoczynku.
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