Wnętrze naszych domów i mieszkań to przestrzeń, w której chcemy i powinniśmy czuć spokój, radość i harmonię. To bezpieczne miejsce, w którym będziemy mogli schronić się przed zgiełkiem dnia codziennego,
odpocząć i nabrać sił. To przestrzeń osobista, podkreślająca indywidualność a jednocześnie otwarta na innych
ludzi, których pragniemy zaprosić do naszego życia. To miejsce inspirujące do aktywnego działania i stanowiące
natchnienie dla narodzin nowych idei. Każde pomieszczenie, niezależnie od tego, czy jest to intymna sypialnia,
gwarny przedpokój, czy jadalnia, w której przyjmujemy na kolację grono przyjaciół i rodzinę, stanowi odrębny,
mały świat. Ważne, aby w każdym z nich czuć się idealnie i móc w pełni rozkoszować się czasem w nim spędzonym. Vinotti to jeden z doskonałych pomysłów na takie wnętrze. Jako lider w branży meblowej firma oferuje
szereg oryginalnych i niepowtarzalnych kolekcji mebli i artykułów wystroju wnętrz. Ma własny zaskakujący
design, który zawsze i w każdym wydaniu podkreśli osobowość każdego klienta.
Meble projektowane są w we własnym studiu
designerskim. Przy ich produkcji firma korzysta z pomocy największych i najbardziej
zaawansowanych technologicznie fabryk na
całym świecie oraz z wiedzy i doświadczenia
najbardziej uznanych fachowców z branży
meblowej i wnętrzarskiej. Do produkcji kolekcji
wykorzystywane są najlepsze, kontrolowane
pod względem jakości innowacyjne surowce a
we wszystkim idealnie pomaga bogate, ponad
20-letnie doświadczenie właścicieli i pracowników. Pomimo długiej obecności na rynku,
firma Vinotti nie chce odbiegać od aktualnie
obowiązujących trendów i stara się prowadzić
działalność zgodnie z proekologiczną tendencją – stosuje specjalistyczne selekcje surowców,
sprawdza ich pochodzenie, korzysta wyłącznie
z ekologicznych plantacji chroniąc przyrodę i
dzięki temu stara się zaoferować Państwu jak
najwięcej produktów pochodzenia naturalnego.

Szeroka gama egzotycznych gatunków drewna, pięknie wybarwionych fornirów, naturalnych,
ręcznie selekcjonowanych skór oraz
ekologicznych tkanin z pewnością
zadowoli nawet najbardziej wyrafinowane gusta. Ale wnętrze to nie
tylko meble.
Ważny jest każdy szczegół, każdy drobiazg, który wzmocni wymowę przestrzeni i podkreśli jej charakter. Dlatego w
ofercie firmy Vinotti można odnaleźć idealne dopełnienie całości poprzez uzupełnienie jej o artykuły dekoracyjne, od
naczyń i nakryć stołowych, poprzez świece, etniczne rzeźby i figurki, wyszukane wazy, świeczniki, egzotyczne maty,
współczesne obrazy, designerskie lampy aż po kolekcje narzut, pościeli i ręcznie tkanych, unikatowych dywanów.
Oferowane artykuły dekoracyjne są niepowtarzalne - większość z nich jest specjalnie projektowana i wykonywana
ręcznie przez wykwalifikowanych rzemieślników z różnych zakątków świata, dzięki czemu mają Państwo gwarancję,
że są jedyne w swoim rodzaju. Pomysły na kreowanie wnętrz inspirowane są egzotycznymi podróżami, a wieloletnie
doświadczenie pozwala zadbać o każdy, najdrobniejszy szczegół wykończenia. Oferta artykułów wystroju wnętrz to
niezwykły świat barw, kształtów, faktur i materiałów, który z pewnością podkreśli Państwa osobowość i styl.
Wszystkie z zaprezentowanych elementów asortymentu dostępne są w ponad 20 ekskluzywnych salonach firmowych
na terenie całego kraju i poza jego granicami, gdzie grupa odpowiednio przeszkolonych i wysoko wykwalifikowanych
doradców skutecznie pomoże w dokonaniu właściwego i satysfakcjonującego wyboru.
Na uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie powyższe atuty zostały docenione i po latach obecności na rynku firma przekonała do siebie nawet najbardziej wybrednych klientów, uzyskując Złoty Laur Konsumenta 2011 i miano Solidnej
Firmy 2011, stając się równocześnie liderem w branży meblowej.

