Projektując nasze kolekcje, zawsze staramy się sprostać oczekiwaniom wielbicieli nowoczesnego wzornictwa, elegancji i komfortu. Nasze zaangażowanie i pasję łączymy z doskonałą znajomością potrzeb naszych Klientów.
Jesteśmy przekonani, że Neiser jest właśnie tą kolekcją, która nie tylko spełni Państwa oczekiwania, ale także sprawi, że wnętrza nabiorą niepowtarzalnego charakteru.
Kolekcja Neiser produkowana jest w jednej z najnowocześniejszych fabryk
w Europie, spełniającej zarówno najwyższe standardy jakościowe jak i
proekologiczne. W naszej ofercie znajdziecie Państwo, fotele, sofy oraz narożniki o niepowtarzalnym i ciekawym wzornictwie. Komplety wypoczynkowe charakteryzuje nowoczesna stylistyka, olbrzymi wachlarz możliwości
aranżacyjnych oraz komfort zapewniający satysfakcję z użytkowania – a to
wszystko dzięki zastosowaniu wyjątkowych materiałów najwyższej jakości.
Do produkcji siedzisk i oparć wykorzystano kilka rodzajów materiałów.
Wykonane są one z pianki typu „memory foam”, która dzięki efektowi powolnego odkształcania zwrotnego doskonale dostosowuje się do kształtów
anatomicznych ciała, podtrzymuje je w optymalnej pozycji a równocześnie
zapewnia przyjemne uczucie miękkości i najwyższego komfortu. Dzięki
właściwościom fizycznym zastosowanej pianki, ciężar ciała jest rozkładany
równomiernie na całą jego powierzchnię, co zmniejsza nacisk na skórę i
poprawia krążenie. Oparcia i poduszki w kolekcji Neiser wypełnione są
naturalnym, specjalnie wyselekcjonowanym pierzem, które poddawane
jest szczegółowej obróbce, w trakcie której oczyszczane jest z zabrudzeń
organicznych. Dzięki temu używane przez nas pierze jest hipoalergiczne.
Dodatkowo poduszki posiadają piankę powleczoną silikonem, która nie
wchłania wilgoci i jest antyalergiczna.

Dla zapewnienia Państwu maksymalnego komfortu, w niektórych
modelach zastosowaliśmy zasadę wielowarstwowości: jako górną
(wierzchnią) warstwę poduszek zastosowano materiał o wysokim współczynniku komfortu, a niżej użyto materiału o wysokim
współczynniku oporu. Podłokietniki oraz oparcia pokryte są
naturalną skórą typu „bycast” pochodzącą z Włoch. Skóra zastosowana przy produkcji tej kolekcji została poddana szczegółowej
kontroli i selekcji tak, aby spełnić wymogi jakościowe fabryki. Ponadto, skóra kolekcji Neiser różni się od zwykłego „bycast-u” tym,
że w miejscu rozciągnięcia pojawia się miejscowe rozjaśnienie
lica, co nadaje skórze dodatkowy walor nazywany efektem „pull
up”, będący podkreśleniem jej naturalności, a zarazem oryginalności. Wiedząc, jak bardzo ważna jest precyzja wykonania, w procesie produkcji kolekcji Neiser zastosowano nowoczesną, cyfrową
metodę obróbki numerycznej (CNC), zapewniającą wyjątkową
dokładność wykonania każdego, nawet najdrobniejszego elementu. A wszystko to, by użytkowanie kompletów wypoczynkowych
Neiser było czymś więcej niż tylko przyjemnością.

