Vrhunsko udobje & italijanski dizajn

Natuzzi Editions - SINONIM ZA UDOBJE OD 1959

TO N AS D E L A D R U G AČ N E
Dizajn

Oblikovano v Italiji,
narejeno v Natuzziju
Vsaka sedežna garnitura Natuzzi Editions je izdelana za popolno udobje. Skupina Natuzzi, ustanovljena leta 1959, vam
zagotavlja izdelke v skladu z najvišjimi
standardi kakovosti. Razvoj vsake nove
sedežne garniture ali fotelja se prične v
Design Italian Stlye centru, kjer se s sodelovanjem Natuzzi oblikovalcev in arhitektov prične življenjska pot vsakega
izdelka. Preučevanje življenjskih slogov
in spremljanje mednarodnih trendov je
glavno vodilo pri nastajanju zof Natuzzi
Editions.

Rokodelstvo

CERTIFIKATI
KAKOVOSTI

Inovacije

Nadzor proizvodnje in kontrola vhodnih
surovin, skupaj s številnimi testi nosilnosti, stabilnosti, obrabe na trenja, vpliva
svetlobe, obstojnosti barv in varstva okolja, se zagotavlja po najvišjih standardih
kakovosti, kot so ISO 14001, ISO 9001 in
OHSAS 18001.

Že skoraj 60 let nenehno vlagamo v raziskave, razvoj in inovacije, ki izpolnjujejo
nove potrebe in želje naših kupcev. V 80ih letih smo izumili barvano usnje, sistem
počivalnikov v 90-ih, danes pa vam lahko
ponudimo najsodobnejše relax počivalnike z inovativnimi mehanizmi, ki nudijo
popolno udobje in sprostitev. V vse domove prinašamo izredno udobje, združeno z italijanskim dizajnom.

Usnje

NAŠA STRAST
Strast do usnja in dolgoletne izkušnje ter
delo s tem izjemnim materialom, nas postavlja v sam vrh industrije oblazinjenega pohištva. Celoten postopek, od izbire
najkakovostnejših kož do strojenja le teh,
poteka pod neposrednim Natuzzijevim
nadzorom, kar nam omogoča, da nudimo široko paleto usnja, ki lahko zadovolji
vsak stil in življenjski slog. Izberete lahko
zofo iz mehkega in finega NARAVNEGA
USNJA. Če imate otroke ali hišne živali, se
lahko odločite za PROTECTA USNJA, ki
so trpežna in lahka za vzdrževanje.

TO SO VAŠE POTREBE

Zofe, ki so jih
ustvarile roke
Ideje arhitektov in oblikovalcev Natuzzi
postanejo resničnost v rokah naših izurjenih strokovnjakov in rokodelcev. Spretnosti in izkušnje so prava dragocenost
in jamstvo za resnično kakovost, ki nastaja v naših tovarnah. Vsaka faza v proizvodnji je del edinstvene tradicije, ki se
prične pri izdelavi prototipa, nadaljuje s
skrbnim načrtovanjem proizvodnih procesov, izbiro surovin in materialov, krojenja, šivanja, vse do končne montaže.

NERAZDRUŽJIV NIZ
VREDNOT
Zofa Natuzzi Editions je več kot le zofa.
Vedno smo verjeli v spoštovanje okolja
in zdravje ljudi. Naš les prihaja iz obnovljivih gozdov, naše usnje se obdeluje
v lastnih strojarnah, kjer spoštujemo
najstrožje okoljske predpise. Poliuretan
za oblazinjenje izdelujemo brez uporabe freona. Naše sedežne garniture ne
vsebujejo agresivnih kemikalij, zato so
uporabniku, z vidika kemične strukture,
varne in prijazne.

T R IO N FO

Trionfo je prva, moderno oblikovana sedežna garnitura z CUBI COMFORT TEHNOLOGIJO - tri-stopenjsko
funkcijo počivalnikov. Posebnost nove tehnologije je možnost ločenega nastavljanja nagiba sedišča in naslona za hrbet ter poljubno upravljanje dviga naslona za noge in glavo. S Cubi comfort sistemom si izberete
sebi najbolj udoben in primeren položaj in sicer zgolj z rahlim pritiskom na tristopenjsko stikalo. Elemente
lahko sestavite v različne kotne postavitve ali pa se odločite za samostojne zofe s počivalno funkcijo ali brez
nje. Model Trionfo je na voljo v usnju različnih barv in obdelav.

Sedežna garnitura, postavitev kot na sliki ali obrnjeno, z enim
električnim Cubi Comfort počivalnikom, v usnju od 4.760 €.
Dimenzije: 266 x 235 cm

Zofa z dvema električnima Cubi Comfort
počivalnikoma, dolžine 180 cm, v usnju od 3.030 €.

EMPATIA

Sedežna garnitura Simbiosi z dvižnimi nasloni
za glavo, ki so na vzglavnem delu anatomsko
oblikovani. Njena posebnost so inovativni relax
mehanizmi za počivanje, z dvižnimi nasloni za
noge. Na voljo je kot zofa v dveh dolžinah in
fotelj, z ali brez električnih relax počivalnikov.
Elemente sedežne garniture lahko sestavite
tudi v udobno kotno sedežno garnituro, v levi
ali desni postavitvi.

Na sliki: fotelja Felicita v tkanini, od 435 €.

Sedežna garnitura Simbiosi, postavitev kot na sliki ali obrnjeno,
z električnim počivalnikom na
dvosedu in na ležalnem delu,
v usnju od 3.770 €.
Dimenzije: 298 x 170/189 cm

Zofa dolžine 186 cm,
v tkanini od 1.110 €.

Izredno udobna sedežna garnitura z višjimi hrbtnimi
nasloni in dodatno oporo za glavo. Naslon za glavo
in počivalnik za noge se v sklopu električnega počivalnika poljubno nameščata v različne položaje. Izberete lahko samostojno zofo različnih dolžin, fotelj
ali razpoložljive elemente sestavite v poljubno kotno
garnituro. Empatia je na voljo z električnimi relax
počivalniki, katerih število in pozicijo izberete sami,
glede na vaše želje in potrebe.
Zofa dolžine 176 cm, brez relax počivalnikov,
v usnju od 1.370 €.

Sedežna garnitura, postavitev kot na sliki ali
obrnjeno, z enim električnim počivalnikom,
v usnju od 2.940 €.
Dimenzije: 282 x 163 cm

SIMBIOSI

ADRENALINA

Elegantna sedežna garnitura z deklarativno prešitimi sedalnimi površinami, na kovinskih nogicah in z
dvižnimi nasloni za glavo.

Kotna sedežna garnitura z dvižnimi nasloni za glavo,
postavitev kot na sliki ali obrnjeno,
v usnju od 2.970 €.
Dimenzije: 296 x 230 cm

Sedežna garnitura Adrenalina s prefinjenim in modernističnim slogom, katerega še bolj poudarjajo lesen okvir in lesene nogice. Sedežno garnituro, samostojno zofo, fotelj ali tabure modela Adrenalina lahko
naročite v tkanini ali usnju, različnih barv in obdelav.

Sedežna garnitura, postavitev kot na sliki ali
obrnjeno, v usnju od 2.670 €, v tkanini 1.700 €.
Dimenzije: 332 x 165 cm

Zofa dolžine 192 cm,
v usnju od 1.370 €, v tkanini 860 €.

adamo

CLAUDIO

Klasično oblikovana Astuzia je izredno udobna sedežna garnitura z višjimi hrbtišči, anatomsko oblikovanimi v
ledvenem delu. Posebnost modela Astuzia je CUBI COMFORT TEHNOLOGIJA - tri-stopenjska funkcija počivalnikov. Nova tehnologija nudi možnost ločenega nastavljanja nagiba sedišča in naslona za hrbet ter poljubno
upravljanje dviga naslona za noge in glavo. S Cubi Comfort sistemom si izberete sebi najbolj udoben in primeren položaj in sicer zgolj z rahlim pritiskom na tristopenjsko stikalo. Elemente lahko sestavite v različne kotne
postavitve ali pa se odločite za samostojne zofe s počivalno funkcijo ali brez nje. Model Astuzia je na voljo v
usnju ali tkanini, različnih barv in obdelav.

Zofa dolžine 218 cm,
v usnju od 1.540 €, v tkanini od 920 €.

Na sliki: fotelj Amicizia na lesenih nogicah. Na voljo tudi na
elegantnem kovinskem podnožju, v usnju od 630 €.

Zofa z dvema električnima Cubi Comfort
počivalnikoma, dolžine 198 cm,
v usnju od 2.490 €, v tkanini od 1.900 €.

Claudio je elegantna sedežna garnitura z dvižnimi nasloni za glavo
in udobnimi električnimi relax počivalniki, vgrajenimi v posamezne elemente sedežne garniture. Izberete
lahko samostojno zofo ali kotno postavitev, različnih dimenzij. Na voljo
je v usnju ali tkanini.

Zofa dolžine 194 cm,
v tkanini od 1.170 €,
v usnju od 1.770 €.

Zofa dolžine 194 cm, z dvema
električnima relax počivalnikoma,
v tkanini od 2.060 €,
v usnju od 2.700 €.

ASTUZIA

Speranza

Brezčasna klasika sedežne garniture Ottimista vam nudi izredno udobje z
visokimi, anatomsko oblikovanimi hrbtišči in inovativnimi relax počivalniki.
Številni elementi vam omogočajo, da sestavite kotne garniture ali pa se odločite za samostojne zofe različnih dolžin, z mehanizmi ali brez.

Na sliki: preproga Patina
dim.: 200 x 290 cm, od 410 €.

Trosed dolžine 237 cm, z dvema električnima počivalnikoma,
v usnju od 2.220 €,
v usnju brez počivalnikov od 1.605 €.

Speranza je elegantna sedežna garnitura z dvižnimi nasloni za
glavo in roke, na višjem kovinskem podnožju, na voljo v tkanini
ali usnju, različnih barv in obdelav. Posamezne elemente lahko
sestavite v različne kotne postavitve ali pa se odločite za samostojno zofo različnih dolžin.

Kotna sedežna garnitura, postavitev kot na sliki ali
obrnjeno, v usnju od 3.220 €, v tkanini od 2.140 €.
Dimenzije: 299 x 249 cm

Sedežna garnitura, postavitev kot na sliki ali obrnjeno,
v usnju od 2.080 €, v tkanini od 1.410 €.
Dimenzije: 210 x 165 cm

OTTIMISTA

EMILIO

Zofa dolžine 170 cm, v usnju od 1.350 €.
Trosed z enim električnim počivalnikom in ležalnim delom, postavitev
kot na sliki, dimenzije 256 x 162 cm, v usnju od 2.770 €.

ALLEGRO

Zofa dolžine 183 cm, kot na sliki,
v usnju od 1.210 €, v tkanini od 825 €.

MERAVIGLIA

Sedežna garnitura z enim električnim počivalnikom, izvlečno
posteljo in vmesnim delom s svetilko, postavitev kot na sliki,
v usnju od 3.760 €, v tkanini od 2.880 €.
Dimenzije: 323 x 130 / 212 cm

SAGGEZZA

Sedežna garnitura Saggezza z dvižnimi nasloni
za glavo, postavitev kot na sliki,
v usnju od 3.350 €, v tkanini od 2.610 €.
Dimenzije: 292 x 231 cm

FASCINO

Kotna sedežna garnitura, kot na sliki, brez izvlečne postelje,
v usnju od 2.650 €, v tkanini od 1.650 €.
Dimenzije: 240 x 300 cm

Posebnost sedežne garniture Garbo so posteljne
funkcije, ki so na voljo v samostojnih zofah in v kotni
postavitvi. Poleg udobnega ležišča je posteljni sistem
opremljen tudi z dvema vzglavnikoma in prostorom
za shranjevanje.

Sedežna garnitura, kot na sliki, z izvlečno posteljo,
v usnju od 3.215 €, v tkanini od 2.385 €.
Dimenzije: 267 x 164 cm, ležišče 140/195 cm

Sedežna garnitura Fascino, ki odlično izpolnjuje potrebo po kvalitetnem ležišču. Elegantna in diskretna zofa s posteljno funkcijo,
ki jo lahko vključite tudi v kotne postavitve. Ležišče je iz vrhunske
spominske pene, ki je najboljša izbira za dobro spanje.

Kotna sedežna garnitura, kot na sliki, z izvlečno posteljo,
v usnju od 3.615 €, v tkanini od 2.570 €.
Dimenzije: 240 x 300 cm, ležišče 160/195 cm

GARBO

Sedežna garnitura, kot na sliki, brez izvlečne postelje,
v usnju od 1.930 €, v tkanini od 1.220 €.
Dimenzije: 226 x 164 cm

STUPORE

Zofa dolžine 239 cm, z enim električnim
počivalnikom, v usnju od 2.540 €.
Zofa dolžine 165 cm, brez počivalnikov, v tkanini od 950 €.

Klasično oblikovana Brama je izredno udobna sedežna garnitura z višjimi hrbtišči, anatomsko oblikovanimi v ledvenem delu. Posebnost modela Brama je CUBI COMFORT
TEHNOLOGIJA - tri-stopenjska funkcija počivalnikov. Nova tehnologija nudi možnost
ločenega nastavljanja nagiba sedišča in naslona za hrbet ter poljubno upravljanje dviga
naslona za noge in glavo. S Cubi Comfort sistemom si izberete sebi najbolj udoben in
primeren položaj in sicer zgolj z rahlim pritiskom na tristopenjsko stikalo. Elemente lahko
sestavite v različne kotne postavitve ali pa se odločite za samostojne zofe s počivalno
funkcijo ali brez nje. Model Brama je na voljo v usnju, različnih barv in obdelav.
NOVO - na zunanjih stikalih za upravljanje mehanizmov se nahaja USB priključek za
polnjenje.

Zofa dolžine 231 cm,
v usnju od 1.560 €.

Zofa z dvema električnima Cubi Comfort
počivalnikoma, dolžine 170 cm,
v usnju od 2.300 €.

Zofa Stupore z dvižnimi nasloni za glavo je na voljo kot samostojna zofa ali pa
elemente sestavite v kotno sedežno garnituro. Inovativni relax počivalniki bodo
poskrbeli za vaše popolno udobje. Eleganten slog in čutne linije poudarijo estetsko
dovršenost sedežne garniture Stupore.

Sedežna garnitura z enim električnim počivalnikom in ležalnim delom, dimenzije 294 x 381 x 158 cm,
postavitev kot na sliki, v usnju od 5.110 €, v tkanini od 3.520 €.

BRAMA

Sedežna garnitura z enim električnim Cubi Comfort počivalnikom,
dimenzije 326 x 212 cm, postavitev kot na sliki ali obrnjeno,
v usnju od 3.760 €.

PRUDENZA

Sedežna garnitura z enim ročnim počivalnikom,
postavitev kot na sliki, v usnju od 2960 €.
Dimenzije: 303 x 214 cm

Počivalnik Batticuore z električnim pomikom hrbtišča
in naslona za noge, kjer le z rahlim pritiskom na stikalo izberete sebi najbolj udoben položaj.
Na voljo v usnju, od 1.960 €.

Na sliki: klubske mizice Novello, od 205 €.

Klasična sedežna garnitura Prudenza z višjimi, v ledvenem delu prešitimi hrbtišči. Na voljo kot samostojna zofa
različnih dolžin, fotelj ali pa iz razpoložljivih elementov
sestavite poljubne kotne postavitve. Posebnost sedežne
garniture so različni Relax počivalniki z ročnim ali z električnim pomikom mehanizma.

Izvlečni počivalnik z ročnim ali električnim pomikom.
Zofa dolžine 232 cm,
v usnju od 1.525 €.

Na sliki: servirna mizica Conversano, od 195 €.

ISTANTE

Počivalnik z električnim pomikom hrbtišča in
naslona za noge, kjer le z rahlim pritiskom na
stikalo izberete sebi najbolj udoben položaj.
v usnju od 1.960 €, v tkanini od 1.600 €.

Zofa dolžine 234 cm, z dvema
počivalnikoma (ročni pomik)
v usnju od 2.005 €.

GLORIA

Simpatičen fotelj Gloria je primeren za bivalne ali poslovne prostore
saj zaradi svoje oblike in velikosti na potrebuje veliko prostora.
v usnju od 960 €, v tkanini od 760 €.

AMICIZIA

Vintage fotelj, na voljo na kovinskih ali lesenih nogicah,
v usnju od 640 €, v tkanini od 460 €.

CALMA

Udoben in estetsko dovršen fotelj na vrtljivem podnožju,
v usnju od 1.040 €, v tkanini od 845 €.

ERICA

Udoben fotelj z nagibom hrbtišča in dvigom počivalnika za noge,
v usnju od 885 €, v tkanini od 625 €.

ANDREA

Zofa dolžine 184 cm, v usnju od 1.300 €, v tkanini od 790 €.
Fotelj v usnju od 885 €, v tkanini od 550 €.

PIACERE

Zofa dolžine 226 cm, v usnju od 1.420 €, v tkanini od 920 €.
Zofa dolžine 166 cm, v usnju od 1.120 €, v tkanini od 730 €.

Z A K A J I Z B R AT I Z O F O
N AT U Z Z I E D I T I O N S V M A R O S - u?

1. Svetovanje s 25-letnimi izkušnjami - BREZPLAČNO
Zaupali so nam že mnogi. Strokovno usposobljeni svetovalci prisluhnejo vašim željam, skupaj izberemo le najboljše.

Če boste v 30 dneh po nakupu v drugi trgovini našli sedežno garnituro NatuzziEditions po nižji ceni, vam bomo takšno ceno skupaj z
dodatnim 5 % popustom ponudili tudi mi.

2. Meritve, 3D izris in obisk arhitekta na vašem domu – BREZPLAČNO
Pri izbiranju pohištva vam lahko pri lažji in pravilni odločitvi glede ureditve
celotnega bivalnega prostora zelo pomaga sodelovanje z našim arhitektom. Da bo naročilo pravilno in izvedba natančna, bomo poskrbeli mi.

6. Odvoz stare garniture
Na vašo željo odpeljemo vašo staro sedežno garnituro.

3. Dostava in montaža – BREZPLAČNO
Za vse poskrbimo mi. Naša usposobljena ekipa bo poskrbela za brezplačno dostavo, montažo in odvoz embalaže. Kupljen izdelek bo pri
vas doma hitro in v dogovorjenem terminu.
4. 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.
5. Garancija najnižje cene
Zagotavljamo vam najnižje cene sedežnih garnitur NatuzziEditions.

7. Servisne storitve
Pozornost, ki se ne konča. Za vse izdelke vam zagotavljamo hitro in
strokovno servisiranje. Morebitna vprašanja glede izdelka, uporabe
ali vzdrževanja posredujte na prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili.
8. Set za čiščenje
Skrbite za svoj izdelek s čistilnim setom Natuzzi za čiščenje usnja in
tkanin, s katerim boste svojo sedežno garnituro pravilno vzdrževali. Z
rednim in pravilnim čiščenjem bo vaša zofa še dolgo ostala kot nova.
9. 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.

IZBERITE IZ NATUZZI EDITIONS
»HITRE« KOLEKCIJE
in že jutri pričnite uživati v italijanskem udobju.

Skladiščeno v Marosu
za takojšnjo dobavo

Najbolj atraktivni
modeli in barve
usnja ter tkanin

Različni modeli
in postavitve

Italijanski
dizajn

Samo pravo
Natuzzi usnje
Cene v katalogu so informativne in veljajo na dan 10.10.2018. 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: oktober 2018
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