Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom koneserów nowoczesnego wzornictwa oraz życzeniom
miłośników elegancji i komfortu stworzono
markę Vinotti. Stylowe i niepowtarzalne kolekcje powstały na bazie zapału i doświadczenia
ludzi, którzy doskonale potrafią pogodzić podążanie za trendami z zachowaniem indywidualności. Niewątpliwy sukces firmy jest rezultatem
obranych celów i misji, aby z pracy uczynić pasję - sztukę kreowania, a z mebli niezwykłe elementy wystroju wnętrz, które nie tylko spełnią
swoją praktyczną funkcję, ale również zachwycą
kształtem, kolorem i fakturą narzut, pościeli i
ręcznie tkanych, niepowtarzalnych dywanów.

Oferowane artykuły wystroju wnętrz są unikatowe - większość z nich jest wykonywana wyłącznie
ręcznie przez wykwalifikowanych artystów i rzemieślników z różnych zakątków świata, dzięki
czemu mają Państwo gwarancję, że są jedyne w swoim rodzaju, a ich egotyczny charakter z jeszcze
większym powodzeniem nada niepowtarzalnego klimatu każdemu pomieszczeniu.
Vinotti to jeden z idealnych pomysłów na niepowtarzalne wnętrze. To kopalnia pomysłów na
perfekcyjną aranżację pomieszczeń i tysiące sugestii jak idealnie dobrać meble i dodatki aby podkreślić charakter każdego domu. Zaskakujący design, zaawansowane technologie i innowacyjne
surowce to także istotna podstawa sukcesu. Nie każdy bowiem potrafi połączyć te trzy najważniejsze cechy w jeden doskonały produkt, nie odbiegając równocześnie od aktualnie obowiązujących
trendów.

Pomimo długiej, ponad 20-letniej obecności na rynku firma stawia na ciągły rozwój i
idealnie dopasowuje się niezwykle ważnej w
dzisiejszych czasach proekologicznej tendencji
– stosuje specjalistyczne i szczegółowe selekcje
surowców, korzysta z własnych, ekologicznych
plantacji chroniąc przyrodę i gwarantując w
swej ofercie szereg produktów pochodzenia naturalnego. Szeroka gama egzotycznych gatunków drewna, pięknie wybarwionych fornirów,
naturalnych, ręcznie selekcjonowanych skór
oraz ekologicznych i antyalergicznych tkanin z
pewnością zachwyci szerokie grono odbiorców,
zaspokajając nawet najbardziej wyrafinowane
gusta.
Ale perfekcyjne wnętrze to nie tylko meble. To
także każdy, nawet najmniejszy drobiazg, który
wzmocni wymowę przestrzeni, zaakcentuje
kolorystykę i podkreśli charakter każdego zakamarka. Idealnym dopełnieniem całości jest bez
wątpienia najszersza na rynku oferta artykułów użytkowych i dekoracyjnych - 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, niepowtarzalnych dywanów.
Oferowane artykuły wystroju wnętrz są unikatowe - większość z nich jest wykonywana
wyłącznie ręcznie przez wykwalifikowanych
artystów i rzemieślników z różnych zakątków
świata, dzięki czemu mają Państwo gwarancję,
że są jedyne w swoim rodzaju, a ich egotyczny
charakter z jeszcze większym powodzeniem
nada niepowtarzalnego klimatu każdemu pomieszczeniu.

