
THE NAME OF COMFORT SINCE 1959

ДАЛИ НЕКОГАШ
СТЕ ПОЧУСТВУВАЛЕ

АПСОЛУТЕН КОМФОР?



NATUZZI GRОUP
Приказната за Natuzzi Group почнува во 1959, кога Пасквале Натуци,
денешен претседател и водечки дизјанер, отвара мала работилница
во која се изработувале фотељи и гарнитури за локалниот пазар. 45
години подоцна, Natuzzi Group е светски лидер во производство на
кожни и штофени гарнитури и најголем производител на мебел во 
Италија. Од 1993 година па до денес, Natuzzi Group ги дистрибуира 
своите производи во 123 држави на 5 континенти



Италијански стил за

СВЕТСКА КЛАСА НА УДОбНОСТ
Доживејте светска класа на удобност од кожните софи и фотељи на Natuzzi Editions колекцијата. Инспирирани од Италианскиот 
начин на обработка, дизајн и животна посветеност, сите парчина на Natuzzi Editions намештајот совршено ќе се вклопат во 
Вашиот дом и живот. Ние креираме стилови кои следат специфични вкусови, додека нашите производи имаат широка палета 
на конфигурации, финкција и матерјали. Кога ќе дојдеме до удобноста, ништо не може да се спореди со Natuzzi Editions софите и 
фотељите.

NATUZZI ПРИбОР ЗА ЧИСТЕЊЕ
„Natuzzi“ опремата за чистење и заштита на кожа и штоф.

„Natuzzi“ сетот за чистење и
заштита на кожа содржи:

1. Средство за чистење кожа.
2. Стик за отстранување на мастило, кармин, маснотии и слично. 
3. Средство за заштита на кожа. 
4. Памучно крпче и специјално сунѓерче.

Течноста за чистење не содржи
растворувач, дизајнирана е да чисти ефективно без да го оштети површинскиот 
слој на кожата. Средството чисти целосно и рамномерно и многу е ефикасно 
доколку кожата пред да почне процесот на чистење, веќе била заштитена со 
средството за заштита. 
Средството за заштита е одличен дополнителен прозивод на овој сет, кој ја 
штити кожата од несакани дамки, настанати при контакт со вода, масло, алкохол и други течни субстанци. 
Употребата на средството за заштита овозможува полесно одстранување на дамки и нечистотии кои инаку тешко се 
одстрануваат. Ова средство за заштита создава невидлив слој кој оневозможува брзо валкање или појавување дамки на кожата 
и го олеснува нивното одстранување.

NatUzzi сетот за чистење и заштита на ткаенини содржи:
1. Средство за чистење на сите видови микрофибер материјали и ткаенини 
2. Средство за заштита на сите видови микрофибер материјали и ткаенини 
Средството за чистење е производ изработен на база на вода со цел ефективно чистење на микрофибер материјали и ткаенини. 
Средството за заштита е одличен дополнителен производ што го забавува впивањето на течностите, вода, масло и други 
нечистотии во текстурата на микрофибер материјалите и ткаенините. Користењето на овие средства, овозможуваат полесно 
одсртанување на дамки кои во спротивно многу тешко се чистат.

Квалитет

НА КОј МОжЕ ДА МУ СЕ ВЕРУВА
Кога бирате нова софа или фотеља, сигурно го барате она што највеќе можете да го добиете за своите пари проследено со врвен 
квалитет. Заправо тоа е она што Natuzzi Editions нуди, низ седум клучни фактори на производствениот процес.

NATUZZI СОВРШЕНСТВО
ВО СЕКОј ЧЕКОР

1. Секој модел е рачно изработен од страна на нашите тради-
ционални вешти занаетчии.

2. Нашата конструкција од тврдо дрво е квалитетна и проек-
тирана за долготрајна употреба.

3. Независен систем за подесување на нагибот овозможува 
совршена удобност.

4. Ние испитуваме квалитет „in-house“ во согласност со меѓу-
народните стандарди.

5. Секој дел е совршено планиран и скроен со долготраен 
штеп.

6. Ние користиме високо квалитетна, анти алергиска природ-
на кожа.

7. Нашиот мебел доаѓа со 10 годишна гаранција.

Страст за

КОжА
Ладна во лето и топла во зима, кожа која долго трае, а лес-
но ќе ја засакате и одржувате. „Natuzzi Editions“ нуди не-
споредлив избор од две семејства на кожа: „PROTECTA“ и 
„NATURAL“. Двете се со уникатни карактеристики и бенефи-
ции.

„protecta“
„PROTECTA“ кожата се состои од еластичен, проѕирен 
и силен слој кој ја штити кожата од течности, дамки и 
знаци на стареење без да влијае на убавината и нејзи-
ниот изглед. Еднаквоста на бојата доловува елегантен 
изглед. „Protecta“ кожата е идеална за активен животен 
стил, семејства со деца и домашни миленичиња.

„natural“
„NATURAL“ кожата е третирана на таков начин да ја задр-
жи својата оригинална и природна карактеристика и со 
тоа ја прави идеален избор за оние луѓе кои сакаат при-
родна елеганција. Варијациите на текстурата, наборите и 
природната боја и даваат на оваа кожа препознатлив из-
глед кој со тек на време станува се поубав и поубав.

Чувство за

ШТОФ

Нема да имате никаков проблем да 
го изберете она што Вам најмногу ви 
се допаѓа, односно да го пронајдете 
идеалниот изглед и чувство кое се 
вклопува во вашиот животен стил.

Елегантен, издржлив и полн со 
карактер, нашиот избор на материјали 
отвора естетски можности што 
одговараат на било кој стил. Големиот 
број комбинации на квалитетни 
материјали и широката палета на бои 
која во својата понуда ја има Natuzzi, 
Ви стојат на располагањe.



ALESSANDRO

ACH ILLE Модел C006

ACHILLE
Прекрасната Ахил (Achille) гарнитура со изра-
зена дрвена база која пружа подршка и преу-
бав визуелен детал, носена од страна на косо 
поставени дрвени ногари.

Штепот на страниците и наслоните додатно го 
нагласува нејзиниот облик.

Широките раконаслони и дебелината на пол-
нењето на седишниот дел нудат изобилство на 
комфор.

Овој модел е достапен во кожа или штоф, а но-
гарите во венге или орев боја.

Модел C019

ALESSANDRO
Alessandro е модерна и елегантна гарнитура 
со фиксни седечки јастуци во стандарден ком-
форт.

Моделот е достапен како тросед, двосед, фо-
теља или како аголна композиција во различни 
димензии.

Ногарите се метални со матиран или црн хром 
завршеток, а изработката може да биде во 
кожа или во штоф.



TOB IA

ISACCO

Модел B993

TOBIA
Тобиа е нестандарден модуларен модел каде 
покрај аголна гарнитура е понудена и опција 
тросед, двосед и фотеља.

Моделот поседува уникатен ретро дизајн со 
заоблени раконаслони на кои, по ваша жел-
ба, може да биде додадено и дрвена плоча на 
страниците.

Додатна убавина на овој модел му даваат не-
колкуте варијации во кои може да биде изра-
ботена фотељата.

Се изработува во кожа или штоф, а ногарите 
може да бидат дрво или метал.

Модел C008

ISACCO
Isacco е модел со современ дизајн. Неговите 
тесни раконаслони и комплетениот профил 
на конструкцијата се прилагодени за помали 
простори, а удобноста која ја нуди гарантира 
уживање.

Ногарите може да бидат дрвени или метални, а 
изработката во кожа или штоф.

Моделот е достапен во облик на тросед, дво-
сед, фотеља, агола гарнитура, а како додаток 
има и таборе.

Isacco е исто така и достапен како софа бед 
композиција.



I CARO

DOMEN ICO

Модел C013

ICARO
Icaro е модел со отворена база и модерен ди-
зајн кој се одликува со посебни метални нога-
ри кои визуелно помагаат да се добие впеча-
ток на спокој, но и на динамичност.

Преудобните седишта заедно со главонасло-
ните се опремени со засебен електричен мо-
тор со кој може да се менува должината или 
висината на саканиот елемент во зависност од 
вашата желба и потреба.

Сето ова гарантира моменти полни со релакса-
ција и уживање.

Моделот е достапен како тросед, дводес, фо-
теља или како аголна композиција во различни 
димензии.

Ногарите се метални со матиран или црн хром 
завршеток, а изработката може да биде во 
кожа или во штоф.

Модел B817

DOMENICO
Моделот B817 представува совршена гарниту-
ра за вашата дневна соба.

Функциите кои ги нуди се електричен механи-
зам кој ви овозможува максимален комфорт 
по долгиот и напорен ден и главонаслони кои 
може да се наместат на повеќе нивоа

Додатниот елемент со простор за складирање 
и држачи за чаши додатно ја разубавува и и 
дава функционалност на гарнитурата.

Достапна е како тросед, двосед, фотеља и како 
аголна композиција во повеќе димензии.

Изработката е во кожа и штоф, а ногарите во 
венге или орев боја.



G IORG IA

AL ICE

Модел B931

ALICE
Фотељата Alice ке го претвори вашиот дом во совршена оаза на мир и хармонија.

Стилски дизајн, фиксен лумбален јастук, исклучително удобен и пријатен на допир заедно со природните материја со кој е напра-
вен му даваат уникатност на овој модел.

Фотељата е редизајн на „wingback“ моделите, чиј развој е забележан во првата половина на 18иот век.

Овој модел е достапен во кожа или штоф, а ногарите во венге или орев боја. Моделот исто така е достапен и со релакс механизам.

Модел C011

GIORGIA
Подлогата односно ногарите на овaa класична фотеља е од масивно, полно дрво, но исто така може да има и метална основа.

Додатна визуелна убавина на фотељата и даваат двете централни копци и контра штепот кој може да се изработи по желба.

Дрвените ногари може да бидат орев или венге, а металната основа е со сјаен хром завршеток.

Изработката е во кожа и штоф.



T Iz IANO

UMBERTO

Модел B992

TIZIANO
Моделот представува идеален склад на удобност, 
елегантен дизајн и висококвалитетна изработка.

Грациозно дизајнираните раконаслони се цврсто 
зашиени, а изразената дрвена ногара додатно го 
нагласуваа нивниот облик.

Овој модел е достапен како тросед, двосед, фотеља, 
во кожа или штоф, а ногарите се исклучиво дрвени, 
во венге или орев боја.

Изработката е во кожа и штоф.

Модел B790

UMBERTO
Umberto е пример за врвен италијански ком-
фор. Замислете го вашиот дом, вашата канце-
ларија во совршени моменти на удобност и 
релаксација.

Овој модел е прилагодлив на скоро сите прос-
тори со огромниот број на различни компози-
ции што ги има 

како понуда, идеален за сите што сакаат ком-
форт заедно со оптимизација на простор.

Моделот е достапен како тросед, двосед, фо-
теља или како аголна композиција во различни 
димензии, а ногарите во венге или орев боја.

Изработката е исклучиво во кожа.



LORENzO

AMLETO

Модел B979

LOZERNZO
Елегентно модерена композиција со навидум еднос-
тавен изглед кој нуди извонредна удобност.

Штеповите од надворешна страна додатно ја нагла-
суваат елеганцијата на овој модел.

Релакс технологијата која е имплементирана во гар-
нитурата е дизајнирана со цел да пружа тотално оп-
уштање и уживање.

Ногарите се метални со сјаен или црн хром завр-
шеток, а изработката може да биде во кожа или во 
штоф.

Модел C005

AMLETO
Стилски дизајн во модерна интерпретација со 
извонредна удобност.

Безвременска елеганција која не враќа во вре-
мето на класицизмот, изворот на уметноста, 
елеганцијата и стилот.

Уникатен италијански дизајн кој го спојува мо-
дерното со класичното и му дава отменост и 
префинетост на секој простор.

Достапен како ТДФ композиција во кожа или 
штоф со дрвени орев или венге ногари и ме-
тални хром или мока ногари.



R ICCARDO

DAV IDE

Модел B977

RICCARDO
Стилски дизајн во модерна интерпретација со 
извонредна удобност.

Безвременска елеганција која не враќа во вре-
мето на класицизмот, изворот на уметноста, 
елеганцијата и стилот.

Уникатен италијански дизајн кој го спојува мо-
дерното со класичното и му дава отменост и 
префинетост на секој простор.

Достапен како ТДФ композиција во кожа или 
штоф со дрвени орев или венге ногари.

Модел B969

DAVIDE
Davide се нуди во многу верзии со што е многу лес-
но да се прилагоди на вашиот животен простор баш 
така како што сакате.

Елекетричниот, релакс механизам овозможува ком-
форт кој пружа простор за седење и подршка на по-
веќе нивоа.

Овој модел е идеален за уживање во разговорот за-
едно со вашите најбилски.

Достапен е како тросед, двосед, фотеља или како 
аголна композиција во различни димензии.

Ногарите се дрвени, орев или венге, а изработката 
може да биде во кожа или во штоф.



GAL ILEO

NOE

Модел C010

GALILEO
На прв поглед, Galileo изгледа како обична, класична 
гарнитура меѓутоа ова е мулти-функционален модел 
кој се претвара и во кревет.

Исклучително убава гарнитура понудена како агол-
на композиција со димезии по избор или како тро-
сед, двосед и фотеља со тесни раконаслони и прави 
линии кои представуваат привлечно решение за 
вашиот дневен престој доколку сте ограничени со 
простор.

Овој модел е достапен во кожа или штоф, а ногарите 
се дрвени, со венге или орев завршеток.

Модел C015

NOE
Noe е модуларен модел со безпрекорен спој 
на стил и уметност. Живописна експлозија на 
модерност во вашиот дом со комбинации кое 
лесно се вклопуваат во вашиот начин на живот.

Дали во кожа или штоф, ова е совршена гарни-
тура за големи и мали простори.

Пронајдете ја вашата совршена композиција...



NAtuZZI  “IT’S hOw yOU LIvE”
Слоганот „ It‘s how you live “ едноставно ја покажува нашата филозофија. „Natuzzi“ Ви дозволува да го изберете вистинското ре-
шение за Вас - решението што најдобро одговара на Вашиот животен стил. Во името на Natuzzi, е потенцирана буквата „U“ која 
на англиски се изговара [Ју], што значи Вие, нашите корисници. Ние нашите напори ги вложуваме за да Вие  бидете задоволни, 
да Ви овозможиме италијански стил, врвен квалитет и неспорен комфор по пристапни цени.



КВАЛИТЕТНИОТ ИТАЛИјАНСКИ ДИЗАјН
Е НАШ ЗАШТИТЕН ЗНАК

Секој „Natuzzi“ производ носи печат на врвна изработка. Големиот број на комбинации на стилови, материјали, 
бои и намени ни овозножуваат неверојатен број на решенија. Нашата понуда може да ги исполни барањата на 
најразлични културни и животни потреби, па затоа корисниците од целиот свет веруваат во  „Natuzzi“ кога сакаат 
дневна соба од соништата.

ул. Гоце Делчев бр. 6
моб:  070 302 310
моб:  071 258 153

NatuzziEditionsSkopje
web:  kristinadamil.com.mk
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