
USTVARJAMO HARMONIJO 



Nežen in umirjen dizajn ter inovativne rešitve za vaše dobro počutje.

Ideje, ki v rokah izurjenih obrtnikov, v sožitju materialov, barv in različnih oblik dobijo svojo 

končno podobo. Z Natuzzi Italia v vaš dom prinesemo pravo harmonijo. Udobno se namestite.

NATUZZI ITALIA
Harmonija v vašem domu.



ZGODBA, KI SE ZAČNE 1959
Zgodbo o Natuzziju že od nekdaj odlikuje inovativnost, ustvarjal-
nost in spoštovanje do kupcev.
1959: Pasquale Natuzzi odpre svojo prvo delavnico.
1970: Delavnica postane primer vrhunske kakovosti v Italiji.
1980: Rojstvo dizajna Natuzzi, ki z barvnimi usnjenimi zofami osvoji 
trg ZDA.
1990: Podjetje je uvrščeno na svetovno borzo v New Yorku.
2000: Nove trgovine se odprejo na Bližnjem vzhodu, na Kitajskem, 
v Južni Ameriki in Avstraliji.
Danes: Natuzzi je ena izmed najbolj znanih blagovnih znamk obla-
zinjenega pohištva, prepoznana po celem svetu. Svoje kakovostne 
sedežne garniture prodaja v vseh večjih mestih v Italiji, celotni Evro-
pi, ZDA, Braziliji, na Kitajskem, Japonskem, v Tajvanu, Rusiji, Indiji, 
Združenih arabskih emiratih, Avstraliji in Mehiki.

USTVARJAMO HARMONIJO
Celoten proizvodni proces je pod našim neposrednim nadzo-
rom. V Style Centru preučujemo mednarodne trende na podro-
čju mode in umetnosti. Sedežne garniture, pohištvo in dodatke 
za dom oblikujemo v skladu z najnovejšimi zahtevami in modni-
mi zakonitostmi. V oddelku za izdelavo prototipov in v vzorčni 
delavnici vsak nov izdelek natančno preučimo in prilagodimo 
industrijskemu proizvodnemu postopku, ki je skladen s strogi-
mi standardi kakovosti. V naših italijanskih proizvodnih obratih 

združujemo edinstveno rokodelsko umetnost z najmodernejšo 
tehnologijo.

NERAZDRUŽJIV NIZ VREDNOT
Vedno smo verjeli v spoštovanje okolja in zdravje ljudi: naš les priha-
ja iz obnovljivih gozdov, naše usnje se obdeluje v lastnih strojarnah, 
kjer spoštujemo najstrožje okoljske predpise, poliuretan za oblazi-
njenje izdelujemo brez uporabe freona, vse sedežne garniture izde-
lujemo brez agresivnih kemikalij.

CERTIFIKATI KAKOVOSTI
Nadzor proizvodnje in surovin, skupaj s številnimi testi nosilnosti, sta-
bilnosti, obrabe na trenje, vpliva svetlobe, obstojnosti barv in varstva 
okolja, se zagotavlja po najvišjih standardih kakovosti, kot so ISO 
14001, ISO 9001 in OHSAS 18001.

NESKONČNA IZBIRA USNJA IN TKANIN
Nudimo širok izbor usnja in tkanin, ki ustrezajo vsakemu domu in 
različnim slogom vašega življenja. V kolikor iščete klasično zofo, 
lahko izberete mehko in fino NARAVNO USNJE. Če imate otroke 
ali domače hišne živali, se lahko odločite za PROTECTA USNJA, ki 
so prav tako lepa, predvsem pa trajna in enostavna za čiščenje ter 
vzdrževanje. Tisti, ki bi radi sedežno garnituro v blagu, pa lahko 
izbirate med številnimi naravnimi in tehničnimi tkaninami, različnih 
barv in struktur.



Herman

Jeremy

Design Manzoni & Tapinassi

Design Manzoni & Tapinassi

Na sliki: velika kotna sedežna garnitura Herman 
v tkanini od 6.966 €, v usnju od 10.099 € 
in klubske mizice Herman od 412 €.

Na sliki: veliki trosed Jeremy dolžine 241 cm v usnju od 3.916 €, v tkanini od 
2.643 €, klubske mizice Ido od 676 € in namizna svetilka Vico od 544 €.

Sedežna garnitura Jeremy je enostavnih, ravnih oblik na kovin-
skem podnožju. Je izredno mehka in udobna, saj so sedežne in 
hrbtne blazine polnjene v kombinaciji s pravim gosjim perjem. 
Blazine so opremljene z zadrgo in popolnoma snemljive, kar 
omogoča enostavno čiščenje in vzdrževanje. Jeremy je doba-
vljiv kot samostojna zofa, fotelj ali pa elemente sestavite v raz-
lične kotne postavitve. Na voljo je v tkanini ali usnju, različnih 
barv in obdelav.

Novosti

Zofa Herman dolžine 230 cm v usnju od 4.480 €, v tkanini od 3.358 €.



Na sliki: fotelj Jeremy v usnju od 2.106 €, v tkanini od 1.496 €.

Originalna izraznost arhitekta Maurizia Manzo-
nija in velike izkušnje profesorja Roberta Tapi-
nassija so se združile leta 2001 in tvorijo enega 
najuspešnejših in najbolj strokovnih teamov v 
Italiji. Že od začetka oba oblikovalca povezuje 
skupno gledanje na sodobno življenje in razvoj 
inovativnih rešitev, ki združujejo italijansko tradi-
cijo in najnovejše modne trende.

Vabljivo globoki sedeži kar prosijo, da sedete in se udobno na-
mestite. Posebnost sedežne garniture Herman je kovinska zuna-
nja podpora na stranicah, ki spominja na plavut. Model je dobil 
ime po Hermanu Melvilleju, avtorju uspešnice Moby Dick. Detajl 
ima praktičen namen, saj daje oporo stranici in sedalu ter je hkra-
ti estetska posebnost. Sedežna garnitura Herman je modularni 
sistem, ki vam omogoča, da ustvarite linearne, kotne in polkotne 
kompozicije. Na voljo v tkanini ali usnju, različnih barv in obdelav.

D e s i g n  /  M a n z o n i  &  T a p i n a s s i



Novosti

Gio
Design Manzoni & Tapinassi 

Originalna izraznost arhitekta Maurizia Manzo-
nija in velike izkušnje profesorja Roberta Tapi-
nassija so se združile leta 2001 in tvorijo enega 
najuspešnejših in najbolj strokovnih teamov v 
Italiji. Že od začetka oba oblikovalca povezuje 
skupno gledanje na sodobno življenje in razvoj 
inovativnih rešitev, ki združujejo italijansko tradi-
cijo in najnovejše modne trende.

Ido
Design Mauro Lipparini

D e s i g n  /  M a n z o n i  &  T a p i n a s s i

Moderna sedežna garnitura Gio ima sedalne in naslonske blazine 
polnjene z naravnim gosjim perjem, kar ji daje izredno udobje in 
mehkobo. Posebnost Gia je moderno oblikovano leseno podnož-
je s kovinskimi detajli. Sedežna garnitura je dobavljiva kot samo-
stojna zofa v treh dolžinah. Na voljo je v usnju ali tkanini, različnih
barv in obdelav.

Na sliki: veliki trosed Ido dolžine 248 cm v tkanini od 2.455 €, v usnju od 3.831 €, mizica Ido od 1.379 €, svetilka Vico od 544 € in preproga 
Marcus od 1.215 €.

Na sliki: veliki trosed Gio dolžine 261 cm v usnju od 4.440 €, 
v tkanini od 3.159 €.



Arhitekt in oblikovalec, ki natančno ve, kako iz-
raziti svojo vsestransko ustvarjalnost, deluje na 
področju kompleksnih industrijskih projektov, 
notranje arhitekture, instalacij in oblikovanja iz-
delkov. Kot eden izmed vodilnih poznavalcev 
»italijanskega minimalizma« je prejel številna 
mednarodna priznanja, ki potrjujejo njegov iz-
jemen talent. Diplomiral je v Firencah leta 1980. 
Živi in dela v Italiji, ki jo je izbral kot idealno okolje 
za svoje ustvarjanje in razvoj.

Ido, ki jo je zasnoval arhitekt Mauro Lipparini, je moderna in ele-
gantna sedežna garnitura. Poudarjeni okrasni šivi na kvadratnih 
površinah ji dajejo značilen brezčasen in sodoben videz. Je edin-
stvena sedežna garnitura s poudarkom na preprostosti in poseb-
nih detajlih. Svojo vsestranskost izkazuje v obliki različnih pohi-
štvenih elementov, ki služijo kot odlagalne površine in poudarjajo 
estetsko dovršenost v vašem prostoru. Elegantno kovinsko pod-
nožje je na voljo v različnih barvah, samo sedežno garnituro pa 
lahko naročite v usnju ali tkanini, različnih barv in obdelav.

D e s i g n  /  M a u r o  L i p pa r i n i

Na sliki: klubska mizica Svevo od 1.220 €.



Tempo

Long Beach

Design Manzoni & Tapinassi

Design Claudio Bellini 

Originalna izraznost arhitekta Maurizia Manzo-
nija in velike izkušnje profesorja Roberta Tapi-
nassija so se združile leta 2001 in tvorijo enega 
najuspešnejših in najbolj strokovnih teamov v 
Italiji. Že od začetka oba oblikovalca povezuje 
skupno gledanje na sodobno življenje in razvoj 
inovativnih rešitev, ki združujejo italijansko tradi-
cijo in najnovejše modne trende.

D e s i g n  /  M a n z o n i  &  T a p i n a s s i

Tempo je moderna sedežna garnitura na kovinskem podnožju. 
Njena posebnost so premične naslonske blazine, ki jih po želji 
lahko umaknete in povečate globino sedežnega dela. Je izredno 
mehka in udobna zaradi blazin, ki so v zgornji plasti polnjene z 
naravnim gosjim perjem. Tempo je dobavljiv kot samostojna zofa
ali pa elemente sestavite v različne kotne postavitve. Na voljo je 
v tkanini ali usnju, različnih barv in obdelav.

Na sliki: velika kotna garnitura Tempo v tkanini od 5.099 €, v usnju 
od 6.867 € in klubske mizice Tempo od 722 €.

Zofa Tempo dolžine 189 cm v usnju od 2.877 €, v tkanini od 2.086 €.

Na sliki: veliki trosed Long Beach dolžine 334 cm v usnju od 6.444 €, v tkanini od 4.604 € in odlagalna mizica Kubika od 700 €.



Claudio Bellini je avtoritativni predstavnik itali-
janskega in milanskega oblikovanja. Ustvarjal-
nost, inovacije, raziskave in eksperimentiranje 
so odlike njegovega dela in njegovih kreacij. 
Leta 2012 je Claudio Bellini sklenil intenzivno 
partnerstvo s skupino Natuzzi, za katero je obli-
koval že veliko izdelkov in sodeloval pri mnogih 
skupnih projektih.  

D e s i g n  /  C l a u d i o  B e l l i n i 

Elegantna sedežna garnitura Long Beach je bogato oblazinjena z 
naravnim gosjim perjem, kar ji daje izredno udobje in mehkobo. 
Long Beach se s posameznimi elementi sestavlja v kotne ali line-
arne postavitve, različnih dimenzij. Na voljo je v usnju ali tkanini, 
različnih barv in obdelav. Posebnost sedežne garniture v tkanini 
so popolnima snemljive prevleke. Za estetsko dovršenost so na 
voljo tudi izredno prefinjeni leseni pohištveni elementi, ki služijo 
kot odlagalne površine. 

Na sliki: klubska mizica Tempo v kombinaciji kovine in stekla.

Na sliki: tabure Long Beach v tkanini od 861 €, 
v usnju od 1.165 € in mizica Long Beach od 727 €.



Iago
Design Natuzzi Design Center

Dorian
Design Manzoni & Tapinassi

Na sliki: kotna sedežna garnitura Dorian v usnju od 6.550 €, v tkanini od 4.430 € in klubski mizici Chocolat od 603 €.

Zofa Dorian dolžine 216 cm v usnju od 4.104 €, v tkanini od 2.868 €.

Na sliki: trosed  Iago s tremi električnimi počivalniki v tkanini 
od 4.454 €, v usnju od 5.572 €.

Natuzzi Design Center ustvarja že več kot 50 let in narekuje svetovne mo-
dne smernice sodobnega oblikovanja na področju oblazinjenega pohištva. 
Vsak dan skupina arhitektov in notranjih oblikovalcev s posebno ljubeznijo 
in znanjem ustvarja izdelke, ki jih prefinjeno vključuje v bivalne ambiente. Nič 
ni prepuščeno naključju, zato jim z razlogom pravimo tudi Harmony Maker. 

D e s i g n  /  N A T U Z Z I  D E S I G N  C E N T E R

Elegantna sedežna garnitura Iago daje že na prvi pogled vtis 
udobja. Široki nasloni za roke, udobni sedeži in nastavljivi hrb-
tni nasloni vam bodo omogočili popolno udobje in kakovosten 
počitek. Posebnost Iaga so inovativni relax počivalniki, ki jih akti-
virate le z rahlim dotikom na skrito stikalo in se namestite v svoj 
najudobnejši položaj. Na voljo je v tkanini in usnju, različnih barv 
in obdelav.



D e s i g n  /  M a n z o n i  &  T a p i n a s s i

Originalna izraznost arhitekta Maurizia Manzo-
nija in velike izkušnje profesorja Roberta Tapi-
nassija so se združile leta 2001 in tvorijo enega 
najuspešnejših in najbolj strokovnih teamov v 
Italiji. Že od začetka oba oblikovalca povezuje 
skupno gledanje na sodobno življenje in razvoj 
inovativnih rešitev, ki združujejo italijansko tradi-
cijo in najnovejše modne trende.

Dorian je estetsko dovršena in izredno udobna sedežna garnitura.
Prostorni sedeži in hrbtni nasloni so ergonomsko oblikovani in pol-
njeni s pravim gosjim perjem. Bogato oblazinjenje v kombinaciji s 
pravim gosjim perjem daje posebno udobje in izredno mehkobo 
sedenja. Posebnost Doriana so močno poudarjeni dekorativni šivi 
na robovih blazin in rokonaslonih. Modularni sistem omogoča, da 
se posamezni elementi sestavijo v zofe različnih dolžin ali v kotno 
sedežno garnituro, v levi ali desni postavitvi. Na voljo je v tkanini ali
usnju, različnih barv in obdelav.

Trosed Iago dolžine 260 cm brez počivalnikov v usnju od 3.761 €, 
v tkanini od 2.710 €.



Surround
Design Natuzzi Design Center

Avana
Design Natuzzi Design Center

Surround je sedežna garnitura, ki združuje inovativno tehnologijo 
in vrhunsko udobje. Moderen dizajn dopolnjuje integrirana avdio 
oprema, ki se nahaja v kotnem delu sedežne garniture in bo zado-
voljila tudi najzahtevnejše ljubitelje glasbe. Popolno udobje omo-
gočajo hrbtne blazine z nasloni za glavo, ki se stopenjsko dvigujejo 
po višini. Posebnost sedežne garniture Surround so prešite prevle-
ke, katerih šivi so lahko tudi dekorativno poudarjeni.

Zofa Surround dolžine 228 cm v usnju od 2.468 €.

Na sliki: trosed Avana v usnju od 2.605 € in klubski mizici Cabaret od 739 €.

Na sliki: kotna sedežna garnitura Surround v usnju od 5.094 €.



D e s i g n  /  N A T U Z Z I  D E S I G N  C E N T E R

Natuzzi Design Center ustvarja že več kot 50 let in narekuje svetovne mo-
dne smernice sodobnega oblikovanja na področju oblazinjenega pohištva. 
Vsak dan skupina arhitektov in notranjih oblikovalcev s posebno ljubeznijo 
in znanjem ustvarja izdelke, ki jih prefinjeno vključuje v bivalne ambiente. Nič 
ni prepuščeno naključju, zato jim z razlogom pravimo tudi Harmony Maker. 

Avana je zelo priljubljena sedežna garnitura, saj je oblikovana za 
različne okuse in načine življenja. Je elegantna sedežna garnitura 
z značilno svetlečo kovino na stranicah, v sestavi trosed, dvosed in 
fotelj. Po želji lahko elemente sestavite tudi v kotno postavitev. Po-
sebnost sedežne garniture Avana so ravne linije, okrasno prešite 
sedalne površine in kontrastni dekorativni šivi, ki še obogatijo njen
videz. Za udobno počivanje si lahko vzglavje nastavite po višini, saj 
se nasloni za glavo stopenjsko dvigujejo. Avana je na voljo v usnju, 
različnih barv in obdelav.

Na sliki: kotni element Surround z avdio opremo.



Brio

Diesis

Design Natuzzi Design Center

Design Natuzzi Design Center

Natuzzi Design Center ustvarja že več kot 50 let in narekuje svetovne mo-
dne smernice sodobnega oblikovanja na področju oblazinjenega pohištva. 
Vsak dan skupina arhitektov in notranjih oblikovalcev s posebno ljubeznijo 
in znanjem ustvarja izdelke, ki jih prefinjeno vključuje v bivalne ambiente. Nič 
ni prepuščeno naključju, zato jim z razlogom pravimo tudi Harmony Maker. 

D e s i g n  /  N A T U Z Z I  D E S I G N  C E N T E R 

Brio je sedežna garnitura, kjer je že rahel dotik s prstom na skrito 
stikalo dovolj, da tiho premaknete naslon za glavo, hrbtišče in se-
dalo v želeni položaj in se udobno namestite. Med razpoložljivimi 
elementi lahko izberete samostojno zofo ali pa sestavite kotno 
sedežno garnituro. Model Brio vključuje veliko funkcijskih ele-
mentov, med drugim tudi  inovativne relax počivalnike z ročnim 
ali električnim pomikom. Na voljo je v usnju ali tkanini, različnih 
barv in obdelav.

Na sliki: zofa Brio z dvema električnima počivalnikoma v usnju 
od 3.668 €, v tkanini od 2.977 €.

Na sliki: sedežna garnitura Diesis z izvlečnim ležiščem in prostorom za shranjevanje v tkanini od 3.105 €, v usnju od 4.115 €.
Zofa Diesis z dvižnimi nasloni za glavo dolžine 212 cm v usnju od 2.348 €, v tkanini od 1.565 €.



Diesis je idealna sedežna garnitura za opremo manjših stano-
vanj, saj ima na voljo veliko število različnih elementov, ki jih 
lahko sestavite v večje ali manjše kotne postavitve. Izberete 
lahko tudi samostojne zofe in fotelje. Nastavljivi nasloni za gla-
vo, inovativni relax počivalniki in posteljne funkcije z Greenplus 
ležiščem bodo izpolnile vse vaše potrebe, tako prostorske kot 
tiste po počitku in sprostitvi.

Na sliki: zofa Brio z inovativnimi električnimi počivalniki.

Na sliki: dvižni element s prostorom za shranjevanje. Na sliki: udoben električni počivalnik Diesis.

Zofa Brio dolžine 187 cm brez počivalnikov v usnju od 2.412 €, 
v tkanini od 1.708 €.



Duca
Design Natuzzi Design Center

Tratto
Design Manzoni & Tapinassi

Duca je impresivna, natančno izdelana sedežna garnitura, katere 
vrhunsko udobje je opazno že na prvi pogled. Široki nasloni za 
roke, udobni sedeži in nastavljivi vzglavniki na hrbtnih naslonih 
vam bodo omogočili popolno udobje in kakovosten počitek. Duca 
je skrbno oblikovana in izjemno privlačna iz vseh zornih kotov, 
zaradi česar je idealna tudi za postavite sredi vašega bivalnega 
prostora. Dobavljiva je tudi z inovativnimi relax počivalniki. Počival-
nike z električnim pomikom aktivirate le z rahlim dotikom na skri-
ta stikala. Svoj najbolj udoben položaj počivalnika lahko poljubno 
nastavite. Posebnost sedežne garniture Duca je avdio sistem, ki 
se nahaja znotraj naslona za roke. Na voljo je v tkanini ali usnju, 
različnih barv in obdelav.

Natuzzi Design Center ustvarja že več kot 50 let in narekuje svetovne mo-
dne smernice sodobnega oblikovanja na področju oblazinjenega pohištva. 
Vsak dan skupina arhitektov in notranjih oblikovalcev s posebno ljubeznijo 
in znanjem ustvarja izdelke, ki jih prefinjeno vključuje v bivalne ambiente. Nič 
ni prepuščeno naključju, zato jim z razlogom pravimo tudi Harmony Maker. 

D e s i g n  /  N A T U Z Z I  D E S I G N  C E N T E R 

Na sliki: trosed Tratto v usnju od 2.044 €, v tkanini od 1.558 € in klubska mizica Cabaret od 661 €.



Kljub nežnem, kompaktnem in lahkotnem videzu, nudi sedežna 
garnitura Tratto veliko udobja. Je moderna, enostavnih oblik, na 
elegantnem kovinskem podnožju. Posebnost Tratta so dekorativ-
no prešite prevleke na obodu stranic in poudarjeni dekorativni šivi, 
ki jih lahko izberete ali pa tudi ne. Model Tratto ima, za razliko od 
večine Natuzzijevih modelov, ozke stranice oz. rokonaslone, kar 
poveča velikost sedalnega prostora in daje sedežni garnituri ele-
ganten, lahkoten videz. Na voljo kot samostojna zofa ali fotelj, v 
usnju ali tkanini, različnih barv in obdelav.

D e s i g n  /  M a n z o n i  &  T a p i n a s s i

Na sliki: fotelj Tratto v tkanini od 917 €, v usnju od 1.162 €.

Na sliki: dvosed Duca v usnju od 2.495 €, v tkanini od 1.778 €, trosed z električnimi počivalniki v usnju od 4.432 €, 
v tkanini od 3.476 €, klubska mizica Labirinto od 849 €, preproga Rhombus od 917 € in dnevni regal Kubika.

Originalna izraznost arhitekta Maurizia Manzo-
nija in velike izkušnje profesorja Roberta Tapi-
nassija so se združile leta 2001 in tvorijo enega 
najuspešnejših in najbolj strokovnih teamov v 
Italiji. Že od začetka oba oblikovalca povezuje 
skupno gledanje na sodobno življenje in razvoj 
inovativnih rešitev, ki združujejo italijansko tradi-
cijo in najnovejše modne trende.



Borghese

Golf

Design Natuzzi Design Center

Design Natuzzi Design Center

Borghese je sinonim elegance in prefinjenosti italijanskega roko-
delstva. Je moderna in izredno udobna sedežna garnitura, eno-
stavnih in ravnih linij, na dvignjenem lesenem ali kovinskem pod-
nožju. Za popolno udobje je Borghese opremljena z nastavljivimi 
nasloni za glavo, ki se stopenjsko dvigujejo. Med razpoložljivimi 
elementi sedežne garniture lahko izberete samostojno zofo ali po-
samezne elemente, ki jih sestavljate v različne kotne postavitve. 
Na voljo je v tkanini ali usnju, različnih barv in obdelav.

Natuzzi Design Center ustvarja že več kot 50 let in narekuje svetovne mo-
dne smernice sodobnega oblikovanja na področju oblazinjenega pohištva. 
Vsak dan skupina arhitektov in notranjih oblikovalcev s posebno ljubeznijo 
in znanjem ustvarja izdelke, ki jih prefinjeno vključuje v bivalne ambiente. Nič 
ni prepuščeno naključju, zato jim z razlogom pravimo tudi Harmony Maker. 

D e s i g n  /  N A T U Z Z I  D E S I G N  C E N T E R

Na sliki: kotna sedežna garnitura Golf v tkanini od 1.163 €, v usnju od 1.778 €, klubska mizica Cabaret od 322 € 
in preproga Pitagora od 681 €.

Na sliki: kotna sedežna garnitura Borghese v usnju od 4.325 €, v 
tkanini od 3.176 €, klubska mizica Meridio od 778 € in preproga 
Cube od 917 €. 

Zofa Borghese dolžine 220 cm v usnju od 2.496 €, v tkanini od 
1.859 €.



Zaobljene linije in blišč kovine 
so združeni v popolno udobje 
sedežne garniture Golf. Kom-
paktna zofa lahkotnega in ele-
gantnega videza je idealna za 
majhne prostore. Dekorativni 
šivi na obodu poudarijo ele-
gantno linijo in popestrijo videz 
modela Golf, ki je na voljo v 
usnju ali tkanini, različnih barv 
in obdelav.

Na sliki: zofa Golf dolžine 176 cm v usnju od 1.778 €, v tkanini od 1.165 €.

Na sliki: zofa Borghese na elegantnih kovinskih nogicah.



Re-vive je rezultat dolgoletnega raziskovanja in razvoja na po-
dročju ergonomije in oblikovanja ter združuje veliko rokodel-
sko spretnost in vrhunsko ergonomsko tehnologijo. Inovativni 
počivalnik postavlja nova merila na področju udobja in bo za 
vedno spremenil razumevanje sprostitve.

Pri Natuzziju smo v sodelovanju s specializiranim razvojnim 
inštitutom natančno analizirali človeško telo, kadar je sprošče-
no, in ugotovili, da je pri tem ključno tudi gibanje. Po navdihu 
narave smo razvili počivalnik, ki se premika kot še nobeden 
doslej.

NOVI PREMIK UDOBJA

Človeško telo je ustvarjeno za gibanje. Ljudje ne mirujemo niti 
takrat, ko se sproščamo. Vedno smo v gibanju, od ene dejav-
nosti do druge, med delom in igro. Premikamo se tudi med po-
čivanjem.
Tradicionalni počivalniki imajo vgrajen vzvodni mehanizem. Pri 
Natuzziju smo se odločili to spremeniti in smo zasnovali po-
čivalnik, ki zagotavlja popolno oporo in se samodejno odziva 
na gibanje telesa, s čimer premika meje udobja. Re-vive sledi 
gibanju. Kadar spremenite položaj telesa, se prilagodi vašemu 
naravnemu gibanju.
Počivalnik ima edinstveno tehnologijo, ki omogoča samodejno 
in neovirano spreminjanje položajev, ne da bi vam bilo treba kar 
koli početi ročno. Ko se na njem premikate, se tudi nežno ziblje.
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RE-VIVE: OBČUTJE GIBANJA

Re-vive se brez vzvodov ali nerodnega mehanizma odziva na pre-
mike in naravno gibanje telesa. V podjetju Natuzzi pa smo si zadali 
tudi cilj – oblikovati lep kos pohištva, ki kar vabi, da se udobno zle-
knete nanj.

ZNAČILNOSTI POČIVALNIKA RE-VIVE

SAMODEJNI NAGIB
Počivalnik se nagiba povsem samodejno, ne da bi vam bilo treba 
kar koli ročno premaknili ali prestaviti. Njegovo naslonjalo ima po-
seben mehanizem, ki se prilagaja teži telesa in omogoča enako-
merno nagibanje. Kadar spremenite položaj, se temu sam prilago-
di, zato v vsakem položaju zagotavlja kar največje udobje.

NEOVIRANO GIBANJE
Počivalnik se prilagaja nezavednim gibom telesa. Z nežnim ziba-
jočim se gibanjem daje občutek breztežnosti v vzravnanem in tudi 
nagnjenem položaju ter tako pomaga do popolne sprostitve.

PRILAGODLJIVO NASLONJALO
Gibanje brez meja.
Naslonjalo počivalnika se prilagaja telesnim gibom ter omogoča mi-
kro in makro premike, s čimer pospešuje prekrvavitev in izboljšuje 
preskrbo s kisikom. To zagotavljajo tri področja nastavitev – twist, lum-
bar in recline flex, ki skupaj omogočajo neovirano naravno gibanje.

PRILAGODLJIV NASLON ZA ROKE
Zadržite želeni položaj. 
Naslon za roke se prilagaja gibanju telesa v vsakem položaju in 
se nežno premika z vami, kadar se iz sedečega položaja prema-
knete v ležečega. Pri tem vam ves čas zagotavlja oporo.

PREMIČNI VZGLAVNIK (OPCIJSKO)
Popolno udobje pri počitku. 
Premični vzglavnik lahko preprosto in neovirano pomikate navzgor 
in navzdol. Tako ga lahko prilagajate svoji drži in si zagotovite že-
leno oporo.

VRTLJIVO STOJALO
Dostop z vseh smeri. 
Nizko vrtljivo stojalo počivalnika omogoča, da se nanj preprosto 
usedete in z njega vstanete, saj ga lahko obrnete za 360 stopinj.

TRDNO JEDRO
Optimalna porazdelitev teže. 
Trdno jedro počivalnika zagotavlja močno in prilagodljivo oporo, 
saj omogoča enakomerno porazdelitev teže za kar največ udobja.

NAGIBNA OPORA ZA NOGE
Zleknjeni in sproščeni. 
Nagibna opora za noge, ki se prilagaja gibanju telesa in položaju 
nog ter stopal, zagotavlja popolno oporo in spodbuja prekrvavitev.



A U R A  -  nizka
Design Claudio Bellini

Nižja različica fotelja, primerna tako za dnevne sobe, jedilnice, 
kabinete in spalnice.  V tkanini od 1.144 €, v usnju od 1.374 €.

S O U N D
Design Natuzzi Design Centre

Fotelj z avdio opremo za predvajanje glasbe in stereo zvočni-
koma, vgrajenima v vzglavni del hrbtišča. Za udobno počiva-
nje je na voljo tudi počivalnik za noge. V tkanini od 1.459 €, 
v usnju od 1.770 €.

I L I A
Design Mauro Lipparini

Udoben počivalnik z električnim premikom hrbtišča in na-
slona za noge. Obod počivalnika je obdelan s plemenitimi 
furnirji, ki so na voljo treh barvah lesa. V tkanini od 2.806 €, 
v usnju od 3.052 €.

A U R A  -  visoka
Design Claudio Bellini

Visok fotelj z inovativnim dizajnom. Podnožje je leseno, na vol-
jo v treh barvah lesa. V tkanini od 1.297 €, v usnju od 1.651 €.

Fotelji



A M A D E U S
Design Natuzzi Design Centre

Klasično oblikovan fotelj z globokim sedalom in opirali za 
roke, polnjen z mehkim gosjim perjem. V usnju od 1.623 €.

v I A g g I O

M A R L E N E

Design Natuzzi Design Centre 

Brezčasen dizajn in mehko polnjenje iz gosjega perja sta 
značilnosti fotelja, ki lepo pristaja tako domačemu okolju kot
tudi pisarni. V tkanini od 1.511 €, v usnju od 1.629 €.Design Paola Navone

Udoben fotelj, zasnovan za sodoben okus in današnji način 
življenja. Oblikovalka Paola Navone je fotelju vdahnila 
klasično, znano obliko iz 19. stoletja. Udobje je zagotovljeno s 
pomočjo globokega sedeža in udobnega naslonjala, čigar ob-
lika vas nežno oprime. V tkanini od 977 €, v usnju od 1.252 €.

A N T E P R I M A
Design Claudio Bellini 

Fotelj s prefinjeno in kompaktno obliko, ki lepo pristaja dnev-
ni sobi, spalnici ali predsobi. V tkanini od 1.056 €, v usnju od 
1.320 €.



S A M U E L
Mizica iz dveh delov, kjer spodnji del obrnete pod različnim 
kotom in s tem spreminjate dimenzijo klubske mizice. 
Plemeniti furnir oreha ali hrasta je kombiniran z lakirano 
površino v temno rjavi barvi, od 761 €.

L A B I R I N T O
Izredno elegantna mizica v kombinaciji kovine, stekla in 
ogledal, ki je na voljo v treh dimenzijah. Za popolno skla-
dnost z ostalo opremo je mizica Labirinto na voljo s sivim, 
rumenim, modrim, belim ali bronastim efektom, od 849€.

Mizice



M E R C U R I O
Steklena klubska mizica v treh dimenzijah in treh barvah 
stekla: prozorna, dimljena in bronasta, od 264 €.

I D O
Kvadratna ali okrogla, centralna ali kotna mizica, na kovin-
skem podnožju in z zgornjo ploščo iz stekla, lesa ali mar-
morja, od 676 €.

C H O C O L A T
Klubska mizica petkotne oblike, štirih velikosti, na kovinskem 
podnožju, z zgornjo ploščo iz lesa ali marmorja, različnih barv
in obdelav, od 603 €.

T I T A N O
Mizica s kovinskim podnožjem in ploščo iz marmorja je na 
voljo v dveh dimenzijah. Zgornjo ploščo lahko naročite v 
dveh motivih marmorja, od 920 €.



C U B E
Ročno tkana preproga iz 100 % rastlinske svile, od 1.349 €.
Dimenzije: 170 x 240 cm in 200 x 300 cm

R H O M B U S
Ročno tkana preproga iz 100 % rastlinske svile, od 917 €.
Dimenzije: 170 x 240 cm in 200 x 300 cm

P I T A g O R O
Ročno vezana preproga iz 100 % volne, na voljo v dveh
barvah, od 678 €.
Dimenzije: 200 x 300 cm

R I f L E S S O
Preproga iz 100 % viskoze, ročno tkana na statvah po 
metodi »cut and loop«. Prameni viskoze so neenako-
merno porezani, kar daje preprogi sijajni videz in žame-
tno površino, od 852 €.
Dimenzije: 170 x 240 cm in 200 x 300 cm

Preproge



v I C O

C O S M O

A S T R A

g O N g

Svetilka z lakiranim kovinskim stojalom 
in okroglim pokrovom iz pleksi stekla. 
Na voljo v treh velikostih, v beli, bronasti, 
zlati in črni barvi, od 544 €.
Dimenzije: Ø 20 cm x v 36 cm /
Ø 28 cm x v 50 cm / Ø 36 cm x v 64 cm

Je izrazit vir svetlobe, ki pritegne po-
zornost in v prostorih predstavlja tudi 
izjemno dekorativen element. Kovinska 
struktura ima ovalne odprtine, preko ka-
terih pronica svetloba, ki se projicira na 
stene in strop. Na voljo kot stropna, pro-
sto stoječa ali namizna svetilka, v beli in 
temno rjavi barvi, od 400 €.

Zbirka svetilk s senčilom iz ročno piha-
nega opalinskega stekla. Na voljo kot 
stoječa ali namizna svetilka, različnih 
dimenzij, od 142 €.
Stoječa svetilka Ø 45 cm x v 165 cm
Namizna svetilka Ø 32 cm x v 58 cm
in Ø 32 cm x v 21 cm / Ø 45 cm x v 28 cm

Kolekcija stropnih svetilk iz pihanega ste-
kla, v kovinskih odtenkih zlate in bakrene 
barve ter v črni in beli barvi, od 542 €.
Dimenzije: Ø 30 cm x v 37.5 cm / Ø 13.5 
cm x v 16.5 cm

Svetilke



Postelje

D O L C E  v I T A f E N I C E

P I U M A

Design Manzoni & Tapinassi

Bogato oblazinjeno vzglavje daje postelji poseben čar in le-
poto v ponovno zelo modnem retro stilu. Sodobna interpreta-
cija klasičnega stila prinaša v spalnico vzdušje »Felliniesque«, 
ki še dodatno obogati spalni prostor.
V tkanini od 3.226 €, v usnju od 4.177 €.

Design Bernhardt & vella

Postelja z enostavno, geometrijsko pravokotno obliko. Vzglav-
na stranica je bogato oblazinjena in zelo mehka. Postelja je na 
voljo v usnju ali tkanini, različnih barv in obdelav.
V tkanini od 1.962 €, v usnju od 2.930 €.

Design Claudio Bellini

Že na prvi pogled opažena čudovita mehkoba tako na vzglavni stranici kot na 
celotnem okvirju postelje. Poseben detajl postelje je dvojna, okrasno prešita 
prevleka okvirja in vzglavne končnice, iz usnja ali tkanine, ki je v celoti snemljiva.
V tkanini od 2.250 €, v usnju od 3.243 €.



Jedilnice

S T O L  S I g M A 

M I Z A  C O N v I v I O

M I Z A  L E g g E R O  I N  S T O L  L I S A

Eleganten stol, kjer je tudi podnožje obdelano z usnjeno prevleko.
Stol Sigma lahko naročite v devetih barvah. od 517 €.

Design Claudio Bellini

Raztegljiva ali fiksna miza s stekleno ploščo na kovin-
skem podnožju. Barva podnožja antracit ali baker, ste-
klo pa je na voljo v treh barvah: prozorna, dimljena in 
bronasta, od 1.293 €.

Design victor vasilev

Elegantna, fiksna ali raztegljiva lesena miza, izdelana iz plemenitega
lesa, na voljo v šestih barvah, od 1.986 €.
Estetsko dovršen in izredno udoben stol Lisa, z rokonasloni ali brez,
od 608 €. Podnožje je izdelano iz plemenitega lesa, na voljo v raz-
ličnih barvah. Sedišče je mehko oblazinjeno v  materiale in barve po 
izboru kupca.

Claudio Bellini je avtoritativni pred-
stavnik italijanskega in milanskega 
oblikovanja. Ustvarjalnost, inovacije, 
raziskave in eksperimentiranje so 
odlike njegovega dela in njegovih 
kreacij. Leta 2012 je Claudio Bellini 
sklenil intenzivno partnerstvo s sku-
pino Natuzzi, za katero je oblikoval 
že veliko izdelkov in sodeloval pri 
mnogih skupnih projektih.  

Victor Vasilev, rojen leta 1974 v Plovdi-
vu v Bolgariji, je oblikovalec in arhitekt, 
ki nenehno išče preproste oblike in 
materiale. Po diplomi na Politehnični 
univerzi v Milanu je obiskoval Akade-
mijo za likovno umetnost v Kopen-
hagnu, nato pa je leta 2004 odprl svoj 
studio v Milanu, kjer je prejel številne 
mednarodne nagrade.

D e s i g n  /  C l a u d i o  B e l l i n i 

D e s i g n  /  V I C T O R  V a s I l e V



Z A K A J  I Z B R A T I  Z O f O  N A T U Z Z I ?

MADE IN ITALY, ŽE OD LETA 1959
Natuzzi je vaša garancija za najbolj ekskluzivno usnje ali skrbno izbrano blago. Natuzzi je dizajn, ki 
se nenehno obnavlja, a hkrati ostaja edinstven in nezmotljiv. Natuzzi je nepremagljivo udobje z naj-
naprednejšimi tehnologijami.

3D-PROJEKTIRANJE Z »YOUR DESIGN BY NATUZZI«
Z našim novim programom 3D Design ter s pomočjo naših svetovalcev in arhitektov bomo pripravili 
simulacijo vašega doma z izbrano stanovanjsko opremo Natuzzi. 3D-predstavitev se lahko opravi v 
naših salonih ali pri vas doma. Za vas popolnoma neobvezujoče in brezplačno.

GARANCIJA NATUZZI
Vse Natuzzijeve sedežne garniture, zofe in fotelji imajo zagotovljeno 10-letno garancijo za leseno 
konstrukcijo (okvir) in 2-letno garancijo za prevleke, polnila in mehanske dele. Za pohištvo in dodatke 
za dom velja 2-letna garancija.

SKRBITE ZA SVOJE POHIŠTVO
V vseh salonih Natuzzi nudimo set za čiščenje usnja in tkanin, s katerim boste svojo pohištvo pravilno 
vzdrževali. Z rednim in pravilnim čiščenjem bo vaša zofa dolgo ostala v »dobri kondiciji«.



GARANCIJA NAJNIŽJE CENE
Zagotavljamo vam najnižje cene sedežnih garnitur Natuzzi. Če boste v 30 dneh po nakupu v drugi trgovini našli 
sedežno garnituro Natuzzi po nižji ceni, vam bomo takšno ceno skupaj z dodatnim 5 % popustom ponudili tudi mi.

DOSTAVA IN MONTAŽA - BREZPLAČNO
Za vse poskrbimo mi. Naša usposobljena ekipa bo poskrbela za brezplačno dostavo, montažo in odvoz 
embalaže. Kupljeni izdelek bo pri vas doma hitro in v dogovorjenem terminu.

SERVISNE STORITVE
Pozornost, ki se ne konča. Za vse izdelke vam zagotavljamo hitro in strokovno servisiranje. Morebitna vpraša-
nja glede izdelka, uporabe ali vzdrževanja posredujte na prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili.

ODVOZ STARE GARNITURE
Na vašo željo vam organiziramo odvoz vaše stare sedežne garniture.

PLAČILO PO VAŠI IZBIRI
Poleg gotovinskega plačila vam ponujamo različne možnosti plačil, kot so namenski kredit do 36 mesecev 
ter obročno in kartično plačevanje. Pri nas boste lahko izbrali način financiranja, ki bo za vas najprimernejši.



www.natuzzi.si

Partner za Slovenijo:

Maros d.o.o.
Šmartinska cesta 53 

1000 Ljubljana

Trgovini Natuzzi:

LJUBLJANA, Rezidenca, Šmartinska 53, T: (01) 401 20 10
CELJE, Celeiapark, Aškerčeva 14, T: (03) 491 82 70

Cene v katalogu so informativne in veljajo na dan 1.11.2017. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in ponudbe izdelkov, brez predhodne najave. 
Napake v tekstu so možne, slike so simbolične. Maros d.o.o., Šmartinska c. 53, 1000 Ljubljana, tel. 01 401 2003. Izdano: november 2017


