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NESIA
Nadčasový, kvalitný a najmä vyrobený na mieru, to je nábytok z ponuky spoločnosti NESIA Trade, s.r.o.

Vytvorili sme kolekciu nábytku, ktorá dokáže komplexne riešiť interiér rodinného domu, bytu,
alebo zariadiť hotel či reštauráciu. Ako samozrejmú súčasť ponuky chápeme individuálny
prístup, návrhy a neskôr i realizáciu projektov.





NESIA SHOWROOM
SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU

POSTELE

NOČNÉ STOLÍKY

TV STENY

JEDÁLENSKE STOLY

STOLIČKY

KONFERENČNÉ STOLÍKY

BOXY NA MIERU

KRESLÁ

KANCELÁRSKY NÁBYTOK

INTERIÉROVÉ NÁVRHY



NORDIC

Jednoduchosť – elegancia – komfort v severskom štýle.
Sedačka s veľkou variabilitou modulov/zostáv,
ale vždy s možnosťou úpravy na mieru.

https://nesia.sk/portfolio-item/sedacka-nordic/






ATRAKTÍVNY DIZAJN
PRECÍZNY VÝBER MATERIÁLOV
DETAIL PREVEDENIA





POLO

Náš najpredávanejší model sedačky.
Napriek veľkej variabilite zostáv je stále možnosť úpravy na mieru.
Klienti oceňujú perfektnú ergonómiu sedenia.

https://nesia.sk/portfolio-item/sedacka-polo/




ERGONÓMIA SEDENIA
POLOHOVATEĽNÉ ZÁHLAVNÍKY
VÝBER NÔH PODĽA DIZAJNU A ÚČELU
ŠPECIÁLNE PUR PENY





KOŽA

Koža je najstarším čalúnickym materiálom prírodného pôvodu. Keďže mamuty
už vyhynuli, sotva by sme dnes našli zviera, z ktorého by bolo možné ušiť celú sedačku. 
Každý kus nábytku sa vyrába z koží viacerých zvierat.  tam máte možnosť vidieť
unikátnosť a jedinečnosť každej kože.

Pravá kožená sedačka je tak jedinečný originál, že neexistujú dve rovnaké kópie.
Každé zviera, z ktorého bola koža spracovaná je iné, jeho koža je jedinečná,
má aj rôzne drobné závady, ktoré vzniknú ešte za života zvieraťa, no práve
tie potvrdzujú pravosť materiálu. A preto je aj každá kožená sedačka iná.

Koža má rozličnú hrúbku a kvalitu na rôznych častiach, preto sa niektoré časti ani 
nemôžu používať napríklad na tak namáhaný nábytok, akým sú práve sedačky.







EXTENT

Najmodulárnejšia sedačka. Kombinácia navrhnutých modulov
garantuje ideálny rozmer do každého interiéru.
S implementovaným spacím lôžkom a úložným priestorom
spĺňa aj funkčné očakávanie bez toho, aby bol akokoľvek
narušený komfort sedenia. Rodinná sedačka.

https://nesia.sk/portfolio-item/sedacka-extent/




KONŠTRUOVANÁ PRE ZÁŤAŽOVÉ VYUŽÍVANIE
ŠPECIÁLNE PUR PENY – GARANCIA VOČI VYSEDENIU
VOĽBA TVRDOSTI SEDENIA
SPACIE LÔŽKO A ÚLOŽNÝ PRIESTOR





NOVA

Sedačka s ambíciou vytvárať moderný ale pritom útulný prvok interiéru.
Nádherne tvarované podrúčky priam provokujú ľahnúť si a oddychovať.
Rovnako ako pri každej našej sedačke, aj model NOVA ponúka možnosť
riešenia na mieru.

https://nesia.sk/portfolio-item/sedacka-nova/




ERGONÓMIA SEDENIA
POLOHOVATEĽNÉ ZÁHLAVNÍKY
VÝBER NÔH PODĽA DIZAJNU A ÚČELU
ŠPECIÁLNE PUR PENY





STONE

Dizajnová lahôdka. Jednoduchosť tvarov s precíznym
prevedením detailu vytvára sedačku, ktorá je vhodná
do akéhokoľvek moderného interiéru.
Moduly sú konštruované tak, aby sa dali vyskladať
do rôznych tvarov podľa okamžitej potreby klienta.

https://nesia.sk/portfolio-item/sedacka-stone/






DIZAJNOVÁ „SKLADAČKA“ MODULOV
RÔZNA TVRDOSŤ SEDENIA
KOMBINÁCIE POŤAHOV
VŽDY NA MIERU





NEW EXTENT

Výberom materiálov sa považuje za jednu z najluxusnejších sedačiek
v tejto kategórii nábytku. V porovnaní s modelom EXTENT má užší rám, 
vyššie nožičky a v rohovej zostave zaoblený roh.
Vďaka týmto úpravám pôsobí vzdušnejším a ľahším dojmom,
výška nožičiek je navyše veľmi praktická pri vysávaní
a ocenia ich i domácnosti s podlahovým kúrením.

https://nesia.sk/portfolio-item/sedacka-new-extent/






KONŠTRUOVANÁ PRE ZÁŤAŽOVÉ VYUŽÍVANIE
ŠPECIÁLNE PUR PENY – GARANCIA VOČI VYSEDENIU

VOĽBA TVRDOSTI SEDENIA



Výber poťahu má u každého klienta inú prioritu.
My sa dlhodobo snažíme ponúkať také typy látok,
aby uspokojili tak vizuálne ako aj účelom.

Na výber máme prírodné materiály, velvety, ako aj špecializo-
vané ľahkočistiteľné látky.

Do bytov ako aj do kancelárií či gastro podnikov.
Osobitnou kapitolou, a stále bežnejšou, je požiadavka
na textíliu, ktorá odolá domácim zvieratkám.

Naši klienti si môžu vyberať z viac ako 3.000 artiklov.

LÁTKY





SIRACUSA

Komfortná sedačka SIRACUSA si vás získa spojením
elegancie a pohodlia. Jednoduché línie a súčasný dizajn
z nej robia štýlový a ľahko kombinovateľný prvok.
Materiály najvyššej kvality a pevná konštrukcia
vám zaručia odolnosť voči poškodeniu. 

https://nesia.sk/portfolio-item/sedacka-siracusa/






RAVENA

Jej jednoduché línie a nadčasový dizajn z nej robia obľúbený a ľahko
kombinovateľný prvok . Materiály najvyššej kvality a pevná
konštrukcia vám zaručia odolnosť voči poškodeniu. Elektrický výsuv
sedáka umožňuje nastaviť hĺbku sedu podľa individuálnej požiadavky. 

https://nesia.sk/portfolio-item/sedacka-ravena/






LEON

Štýlová sedačka LEON si vás získa spojením elegancie a pohodlia.
Jednoduché línie a čistý dizajn z nej robia obľúbený
a ľahko kombinovateľný prvok .
Kvalitné materiály a pevná konštrukcia vám
zaručia odolnosť voči poškodeniu. 

https://nesia.sk/portfolio-item/sedacka-leon/






POSTELE
Vysoko elegantné čalúnené postele vyrábame na mieru.
Každý z ponúkaných modelov je možné prispôsobiť
požiadavkám zákazníka, či už veľkosťou postele,
výškou čela alebo aj tvarom prešívania.

https://nesia.sk/portfolio/byvanie/calunene-postele-na-mieru/




Pokiaľ by ste si nenašli v našej ponuke
model zodpovedajúci Vašej predstave,

pošlite nám vlastný návrh a my ho
k Vašej spokojnosti zrealizujeme.





KRESLÁ
STOLY
STOLIČKY





LOUNGE
HOTELY
BUSINESS



Ak sa Vám zapáči ktorýkoľvek z našich modelov, prosím chápte,
že naša ponuka uvedeným zoznamom len začína.

Naša skutočná služba spočíva v tom, že ku každému modelu
radi odporučíme ideálne konštrukčné riešenie, najvhodnejší poťah
(z pohľadu účelnosti, dynamiky zaťaženia, čistiteľnosti ale samozrejme 
i ceny).

Tvar a rozmer sedačky zďaleka nie je limitovaný modulmi
z technických listov. 

Vždy vieme pomôcť upraviť sedačku tak, aby klient efektívne
využil existujúci priestor v interiéri.

Dohodnite si s nami stretnutie. Ak i len poradíme, aj to nás poteší.





REALIZÁCIE
INTERIÉROV
Interiérový tím Nesia vám poradí pri zariaďovaní
vášho vysnívaného interiéru, od základného pôdorysu
až po výber toho správneho nábytku.

https://nesia.sk/navrhy-interierov/




SOFABEDS
Sofabed alebo sofa bed nie je len obyčajná rozkladacia sedačka.
Je to hybrid medzi posteľou a dizajnovou sedačkou.
Na prvý pohľad ani nebudete veriť, že v sebe ukrýva
plnohodnotnú posteľ, no po prvej noci vás presvedčí,
že je omnoho viac, ako len pekná sedačka.

https://nesia.sk/portfolio/byvanie/sofabeds-rozkladacie-sedacky/
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NESIA Trade s.r.o.        
Vajnorská 98/A
831 04 Bratislava

nesia@nesia.sk
+421 918 388 530
IČO:  35740990
 
Otváracie hodiny: pondelok až piatok od 9.30 do 18.00

Radi si s vami dohodneme termín mimo otváracích hodín.

https://www.google.com/maps/place/NESIA/@48.1666694,17.1347354,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x476c88a5be463c41:0x9dd6c1e03c361475!2sNESIA!8m2!3d48.1666694!4d17.1369241!3m4!1s0x476c88a5be463c41:0x9dd6c1e03c361475!8m2!3d48.1666694!4d17.1369241

