Każdego roku, tak jak zmienia się moda, tak i w branży meblowej zmieniają się style i trendy. Nie mniej jednak, mebli
nie zmieniamy tak często jak ubrań, więc ważne jest dokonanie takiego wyboru, aby być trendy nie tylko w bieżącym
sezonie, ale również przez kilka kolejnych lat. Ale styl to nie
wszystko. Ważny jest taki dobór mebla, aby połączyć w nim
wszystkie cechy, które sprawią, że będzie on idealnie dopasowany do potrzeb, a precyzja wykonania zapewni wieloletnią radość z użytkowania.
Idealnym rozwiązaniem, będącym kombinacją ponadczasowej klasy, najwyższej jakości użytych materiałów oraz
innowacyjności w wykończeniu najdrobniejszego szczegółu
są wypoczynki firmy Vinotti z kolekcji Kelvin Giormani i
Neiser.

Kelvin Giormani to seria ekskluzywnych wypoczynków skórzanych inspirowanych europejskim minimalizmem, otaczającą nas naturą oraz koncepcją współczesnego życia. Ich wyjątkowość podkreśla pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb i wymagań użytkownika. Wszystkie modele produkowane są ze 100%
naturalnej skóry bydlęcej, pochodzącej z najlepszych garbarni na świecie i dostępnej w kilku wariantach
gatunkowych. Każdy z rodzajów skóry dostępny jest w ponad 50 kolorach, które można dowolnie ze sobą
konfigurować poprzez ich łączenie oraz wykończenie przeszyciami dostępnymi w równie szerokiej palecie barw. Jednakże strona wizualna to nie tylko kolor i faktura skóry – to także niezwykłe kształty, ciekawe
płaszczyzny i konfiguracja modułów, która pozwoli idealnie dopasować komplet do każdego wnętrza. Szeroki wybór rodzajów i kolorów nóżek sprawi, że nie tylko spełnią one swoją funkcję, ale staną się stylowym
elementem dekoracyjnym w każdym pomieszczeniu. Dopełnieniem całości z pewnością stanie się innowacyjna opcja wyboru twardości siedziska spośród 7 różnych poziomów oraz indywidualna modyfikacja wymiarów sof w zależności od życzenia Klienta. Dzięki tym własnym modyfikacjom każdy może wykreować
swój idealny wypoczynek, perfekcyjnie dopasowany do własnych upodobań i potrzeb.

Równie ciekawą, ale zupełnie odmienną ofertę stanowią wypoczynki z kolekcji Neiser. Jest to gotowy
produkt, który został zaprojektowany po latach badań nad potrzebami Klienta i stanowi kwintesencję
wszystkich idealnych cech kompletu wypoczynkowego. Neiser jest odpowiedzią na potrzebę idealnego
komfortu, najwyższej jakości innowacyjnych materiałów, precyzji wykonania i wysublimowanej estetyki
i klasy. Jest to produkt idealny dla osób, które cenią ciekawe wzornictwo podkreślone poprzez łączenie
dwóch klasycznych materiałów - skóry i tkaniny oraz szanują ideologię otaczania się wyłącznie proekologicznymi produktami. W ofercie firmy Vinotti dostępne są fotele, sofy oraz narożniki o niepowtarzalnej,
nowoczesnej i zarazem ponadczasowej stylistyce.

Modele prezentowane w ofercie dają ogromny wachlarz
możliwości aranżacyjnych oraz gwarantują niezwykły komfort zapewniający wieloletnią satysfakcję z użytkowania – a
to wszystko dzięki zastosowaniu wyjątkowych materiałów
najwyższej jakości – pianki „memory foam” dostosowującej się do kształtów anatomicznych ciała, specjalnie selekcjonowanego pierza, silikonowej, antyalergicznej pianki
oraz ręcznie selekcjonowanej, naturalnej włoskiej skóry
typu „bycast”. Całości dopełnia połączenie tych materiałów
z najwyższej jakości, antyalergiczną tkaniną dostępną w
wielu wariantach faktur, wzorów i barw.
Wypoczynki firmy Vinotti to nie tylko najwyższa klasa,
pełen komfort i ponadczasowa stylistyka. To idea, by ich
użytkowanie było czymś więcej, niż tylko przyjemnością.

