
NOVA KOLEKCIJA POHIŠTVA CALLIGARIS

Predstavljamo:

SALONI MAROS, vrhunski dizajn na enem mestu

Želite uresničiti svoje sanje o lepem, luksuznem in udobnem 
domu? 
Potem so saloni MAROS in NATUZZI pravi odgovor na vaše sanje. Z vami so že 23 let, zvesti 
vrhunskemu pohištvu, ki polepša vaš dom ter mu nudi visoko kakovost udobja. Bogata 
ponudba kuhinj in jedilnic, dnevnih sob, sedežnega pohištva in spalnic bo zagotovo 
izpolnila vaše sanje. Pohištvo in opremo svojega doma lahko dopolnite tudi s pestrim 
naborom dodatkov za dom in dekoracijo. 

Ekskluzivni zastopnik priznanih blagovnih znamk
Njihove priznane znamke sodijo v sam vrh svetovne pohištvene ponudbe. Pri njih tako 
najdete vrhunske usnjene sedežne garniture Natuzzi, stole in mize Calligaris, kuhinje 
Snaidero ter pohištvo Flou, Selva, Novamobili ... Pred kratkim so svojo ponudbo razširili 
tudi z izdelki nemških proizvajalcev, ki so zaradi kakovostne izdelave in vrhunskih 
materialov zelo iskani.

Kakšen dizajn vam nudijo?
Pri njih najdete celotno paleto najrazličnejših dizajnov, od izjemno modernega in 
minimalističnega pohištva do klasične baročne opreme. Oprema je izdelana iz naravnih 
materialov, kot so les, furnir ali usnje. Kot pravijo pri Marosu, se Slovenci pri opremljanju 
domovanj ta hip najpogosteje odločamo za moderen dizajn z minimalističnim 
pohištvom enostavnih, ravnih linij z opaznejšimi klasičnimi ali etno poudarki.

Od ideje do izvedbe
V Marosu prisluhnejo vsem vašim potrebam, željam in zmožnostim. Pripravijo vam 
osnovno idejo razporeditve, izbor materialov in barv. Poskrbijo tudi za brezplačno izmero 
in obisk arhitekta na domu, poleg strokovnega svetovanja pa vam nudijo tudi brezplačni 
računalniški izris z optimalnimi rešitvami. V sodelovanju z izkušenimi mizarji izdelajo 
pohištvo tudi po meri in predelajo tipsko opremo. 
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NATUZZI 
Je  ZGODBA Pasquala Natuzzija, je strast, 
udobje, harmonija, skupek inovativnih idej, 
pohištvo, ki odseva absolutno kakovost kot 
najvišjo vrednoto. Njihovi izdelki so 100 % 
italijanske izdelave. Gre za vodilno podjetje 
na področju usnjenega oblazinjenega 
pohištva, ki je med drugim prejelo številne 
nagrade.
Uporabljeni materiali so znani po 
odpornosti, varnostnih testih in zagotavljajo 
dolgotrajno vzdržljivost. Odlikuje jih 
natančnost in izjemen slog.

USNJE je njihova strast
Usnje je naraven in vzdržljiv organski 
material, ki skozi zgodbo časa postane še 
lepši, udobnejši. 
Na voljo sta dva tipa usnja. NATURAL 
usnje je zelo mehko, obdelano tako, 
da se ohranijo izvirne značilnosti kože. 
Namenjeno je ljubiteljem usnja.  
PROTECTA usnje ima izredno močno in 
vzdržljivo usnje. To usnje je premazano 
z zaščitno plastjo, ki varuje pred  madeži 
in obrabo. S tem ostane lepota usnja 
nedotaknjena.

O
glasno sporočilo

Na letošnjem pohištvenem sejmu AMBIENT v Ljubljani so pri Marosu 
prvič predstavili kolekcijo pohištva Calligaris, vključno z opremo 
za jedilnice (mize, stoli, komode) z vsemi pripadajočimi dodatki in 
dekoracijo. Predstavili so tudi inovativne mehanizme za raztegovanje 
jedilnih miz in ergonomsko oblikovane jedilne stole različnih oblik in 
materialov.

Značilnost nove kolekcije Calligaris 2015 je poleg novih miz in stolov  

tudi pestra izbira dodatkov za dom (svetila, preproge, regale, klubske 

mizice ...) in dekoracije, ki ustvarijo funkcionalen in estetsko dovršen 

ambient v vsakem domu.  

Podjetje Maros je že vrsto let 
zastopnik priznane blagovne 
znamke Calligaris, ki je vodilna 
proizvajalka miz in stolov 
oziroma pohištva za opremo 
jedilnih prostorov v Evropi. V 
zadnjem času so pri Calligarisu  
razširili ponudbo tudi na 
pohištvo za ostale prostore kot 
so dnevni prostori in spalnice.

Calligaris je vodilni evropski 
proizvajalec miz, stolov in 
dodatkov za dom. Gre za 
kolekcije visokokakovostnih 
izdelkov s poudarkom na slogu.

Saloni Maros - cenovno dostopno pohištvo, 
za vse okuse, potrebe in zmožnosti!

LJUBLJANA    ·    JESENICE NA DOLENJSKEM    ·    CELJEWWW.MAROS.SI     ·    WWW.NATUZZI.SI


