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Chciałem zbudować obiekt, który będzie bezpiecznym schronieniem w dziennej przestrzeni 

domu – rodzajem gniazda – miłego, przytulnego, które każdy może zorganizować wedle 

swoich życzeń. Chciałem sofy bardzo osobistej. W drodze formalnych i technologicznych 

poszukiwań powstała BADU. Jej wygląd podporządkowany jest komfortowi. Układ pianek 

dostosowuje się do ciała użytkownika, a sprężyny i naturalne pierze pozwoliły osiągnąć 

optymalne parametry, gwarantujące zupełnie unikalną wygodę. Tomasz Augustyniak
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Przy tworzeniu BADU 

podstawowym założeniem 

projektowym, obok 

funkcjonalności, 

wynikającej ze swobody 

komponowania elementów, 

był wyjątkowy komfort, 

który udało się uzyskać 

dzięki zastosowaniu kilku 

warstw pianek w siedzisku 

i  oparciu. Decydujący 

wpływ na doskonały efekt 

końcowy miały zastosowane 

materiały – naturalne, 

miękkie pierze połączone 

z warstwą nowoczesnej 

pianki, dostosowującej 

się do kształtu ciała 

osoby siedzącej 

(ang. memory foam).
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Tworząc ten projekt chciałem powołać do życia symbol wygody. BADU wrażeniowo 

miała nie być zobowiązująca – raczej dawać odczucie swobody, czegoś bliskiego, 

prywatnego. Założeniem, które udało mi się w pełni osiągnąć, jest wielofunkcyjność. 

Na BADU można usiąść lub położyć się w dowolnej pozycji, a także stworzyć z niej całą 

architekturę wnętrza, dowolnie zestawiając poszczególne moduły. Tomasz Augustyniak
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M wysokiMM M niski bok szerokibok wąskiPP

Moduły (M) są dostępne w trzech szerokościach (60 cm, 100 cm, 110 cm) i dwóch 

głębokościach (100 cm, 110 cm). Dostępny również moduł narożny.

BADU dostępna jest w skórach, tkaninach i Alcantarach oferowanych w salonach COMFORTY.
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saLOny COMFORTy LiVing

dOMOTeka – WaRszaWa
T: +48 22 771 33 79, domoteka@comforty.pl
ul. Malborska 41, 03-286 Warszawa, Poland

gaLeRia MOkOTÓW – WaRszaWa
T: +48 22 541 36 41, galeria@comforty.pl
ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa, Poland

RenOMa – WROCŁaW
T: +48 71 782 32 94, wroclaw@comforty.pl
ul. Świdnicka 40, 50-024 Wrocław, Poland

sTaRy BROWaR – POznaŃ
T: +48 61 667 14 68, poznan@comforty.pl
ul. Półwiejska 42, 61–888 Poznań, Poland

nOWe skaLMieRzyCe – COM40
T: +48 62 762 95 73, salon@com40.pl
ul. Podkocka 4b, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Poland

WWW.COMFORTY.PL


