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Lifestyle izvedite prvi

Homenews

Zgodba o vrhunski italijanski znamki 
oblazinjenega pohištva NATUZZI 

je zgodba njenega ustanovitelja in lastnika 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.
Njihove izdelke s prepoznavnim dizajnom pomagajo oblikovati 
priznani arhitekti in oblikovalci, kot so npr.: Manzoni&Tapinassi, 
Mauro Lipparini, Claudio Bellini in drugi.

Udobje in eleganca
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 je izredno močno in vzdržljivo. To usnje je 
premazano z zaščitno plastjo,
ki varuje pred madeži in obrabo. S tem ostane lepota usnja 
nedotaknjena.

Prepričajte se sami:
SALON NATUZZI - REZIDENCA
Šmartinska cesta 53, Ljubljana
info@natuzzi.si, 01 401 20 10
CELEIA PARK
Aškerčeva 14, Celje
ce@maros.si, 03 49 18 270
www.natuzzi.si

Usnje je 
njihova strast

UČINEK TISKA
Ko v prostor prinesete nekaj 
natisnjenega, ta dobi novo 
dimenzijo. Predstavljajte si, 
na primer, prazen prostor 
na steni, tam kjer zdaj na 
fotografiji vidite Portret M 
slavne Ane Kraš. Tega si 
nočete niti predstavljati, 
kajne?

VEČ ZELENEGA
Za vse nas, ki si v svojem 
domu ali delovnem mestu 

želimo več zelenega, je dobil 
britanski dizajnerski tim pri 

blagovni znamki Bosskk 
odlično zamisel. Oblikovali 
so namreč cvetlične lonce, 

ki jih obesite na strop in tako 
razrešili ta urbani izziv.
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