
ODPOJTE SE 

RELAXUJTE





Nenechte se rušit, 
zapomeňte na svět kolem Vás, 
jako by se Vás netýkal. 

Usedněte a užijte si komfort 
křesla Re-vive - jste jen Vy.

ZAPOMEŇTE
NA VŠE OSTATNÍ
A UŽIJTE SI CHVÍLE,
KTERÉ PATŘÍ JEN VÁM. 

Pauza.



Unikátní na 100%. 
Zážitek, který Vám Natuzzi 
díky inovacím přináší.

ODPOJTE SE OD 
OKOLNÍHO SVĚTA 
A NAPOJTE SE NA 
SVÉ VLASTNÍ JÁ.



Re-vive se intuitivně pohybuje s Vámi. 
Není potřeba mačkat tlačítko 
nebo jinou externí páku.

Zapomeňte na gravitaci. 
Re-vive se s Vámi bude jemně 
pohupovat.

Nakloňte se, protáhněte nebo stočte. 
Re-vive je konstruováno tak, aby 
poskytovalo neustálou 
komfortní oporu. 

Vyberte si pozici, která Vám vyhovuje. 
Re-vive reaguje na pohyby Vašeho 
těla - otáčí se, sklápí i naklání.

Vyzkoušejte a už jen relaxujte. 
Aktivní područky křesla Re-vive 
dynamicky reagují na Vaše pohyby, 
následují Vás.

VAŠE POŽITKY Z ODPOČINKU 
JSOU VÝSLEDKEM NAŠICH 
UNIKÁTNÍCH INOVACÍ.

JE JICH PŘESNĚ 
DEVĚT.



Sedněte si, jak si chcete sednout. 
Re-vive výplně jsou jako polštáře a komfortně 
podporují Vaše tělo.

Zavřete oči a nechte se unášet spánkem. 
Re-vive podnožka dává podporu nohám, 
přizpůsobuje se každému Vašemu pohybu.

Otáčejte se. Re-vive se bezpečně otáčí o 360% 
přirozeně s pohybem Vašeho těla.

Zakloňte se a udělejte si pohodlí. 
Re-vive výplně napodobují polštáře 
a podporují Vaše tělo.



Až do krajních mezí - ergonomická  
technologie přinášející maximální 
komfort.

Odpojte se od okolního světa, 
ale ne od Vás samotných.



Re-vive je jediné relaxační křeslo na 
světě, které se přizpůsobí Vašemu 
stylu sezení. 

Stočte se, natáhněte, buďte hlavou 
dolů… konečně si užijete relax 
v pozici, kterou preferujete.

Každý má svoji oblíbenou pozici 
a oblíbený způsob, jak se uvolnit.



Linear Tailored

Suit

Club Casual Wing back

Lounge

Přizpůsobování začíná 
designem. Naši 
designéři navrhli 
8 různých stylů, aby 
sedly každému.

Více atraktivní, více 
moderní, měkčí - prostě 
více designů k zalíbení. 

OSM POUTAVÝCH DESIGNŮ.
VYBERTE SI VÁŠ. 

Quilted



Uvedené rozměry odpovídají rozměrům křesla Quilted. Ostatní se mohou nepatrně lišit.

KING ROZMĚRY

35“ /  90cm
44” / 111c

m
32“  /  82cm

45“ /  115cm

QUEEN ROZMĚRY 

33“ /  85cm

41” / 105c
m

31“  /  80cm

44“ /  113cm

King nebo Queen?
Vyberte si perfektní velikost 
pro maximální komfort 
a nechte se odpojit od 
veškerého dění kolem Vás.  

DVĚ
VELIKOSTI,
JEDINEČNÝ ZÁŽITEK.



I POTAHEM SI MŮŽETE
ZDOKONALIT VÁŠ 
POŽITEK Z UVOLNĚNÍ

Natuzzi italské 
kůže jsou ideální 
možností, jsou 
synonymem 
pro světovou, 
výjimečnou kvalitu. 

Preferujete-li 
látku, není 
problém, máme 
možnosti, které 
sednou každému 
stylu.  

Vyberte si z přírodní 
Natural kůže nebo 
kůže Protecta.



Na základě důkladného 
mezinárodního průzkumu 
barevných trendů 
a následného 
vyhodnocení Natuzzi 
Design Centrum vytvořilo 
širokou barevnou paletu 
barevných možností. 

Kterou preferujete?

UVOLNĚNOST SE NABÍZÍ 
I V BARVÁCH. VYBERTE SI 
TU PRAVOU PRO VÁS



CO JE ZÁKLADEM 
KOMPLETNÍHO UVOLNĚNÍ?

ŠEST RŮZNÝCH PODNOŽÍ,
ZE KTERÝCH MŮŽETE VYBÍRAT.

Otočná noha u relaxačního křesla 
Re-vive poskytuje zásadní oporu 
přirozenému pohybu těla.

Vyberte si z 6 možností 
k dokonalému souladu s Vaším 
oblíbeným potahem a barvou. 

Matná bílá matná hnědámetalickácínovábroušenámatná černá



Zvolte si prvky Re-vive 
k Vašemu pohodlí 
a stylu domova.

CASUAL, 
URBAN NEBO 
VINTAGE?

VÝBĚR JE 
NA VÁS.

Casual styl



Urban styl



Vintage styl



RE-VIVE
IKONA VAŠÍ 
VNITŘNÍ HARMONIE,
IKONA NATUZZI 
HARMONIE



NATUZZI 
MÍSÍ DESIGN 
A FUNKČNOST 
S VIZÍ VYTVOŘENÍ 
HARMONICKÉHO BYDLENÍ



Kombinujeme tvary,
materiály a barvy. Spojujeme 
nábytek s prvky a doplňky,
které se vzájemně prolínají 
a které nás obklopují. 
Vytváříme kvalitní prostory, 
kde jediným pravidlem 
je harmonie.

Harmonie je startovním 
bodem a konečným cílem naší 
představy o domově. Harmonie 
je syntéza našeho úsilí, přináší 
radost a štěstí. Harmonie je 
v nás, harmonie je Natuzzi.

NAVRHUJEME
PROSTORY,
KDE KAŽDY
DETAIL JE
DŮLEŽITÝ

Prostory, které Vám dodají 
pocit pohody, dovolí vnímat 
krásu kolem Vás.  



NATUZZI.
NAŠE STANDARDY JSOU
VYSOKÉ. ZA TO RUČÍME.

Navrženo & vyrobeno v Itálii
Italian Design Center je kreativním 
srdcem naší společnosti, místem, 
kde jsou navrženy veškeré 
kolekce. Zkušení řemeslníci 
sestavují veškerý nábytek v Natuzzi 
továrnách v Itálii. 

V Natuzzi nenecháváme nic 
náhodě. 
Považujeme za naši povinnost 
dohlížet a řídit každou fázi výroby, 
od návrhu až po doručení domů, 
od činění kůže až po finální sestavení. 
Soustředění se na kvalitu a detail, 
v souladu s právními předpisy 
a eko-udržitelnosti jsou závazky, 
který jsme dali sobě i našim 
zákazníkům.  

Řetězec hodnot
Sami řídíme kompletní výrobní 
proces. Naše továrna ve Friuli 
vyčiňuje kůže.  Naše továrna 
v Campanii vyrábí Ecoflex 

polyuretanové polstrování 
bez freonu a jiných nebezpečných 
příměsí. A naše divize truhlářů 
používá dřevo pouze 
z udržitelných zdrojů. 



Záruka
Re-ive je vyrobeno, aby dlouho 
vydrželo. Poskytujeme 2letou 
záruku.

Testování kvality
Jako naše pohovky i relaxační 
křesla podstupují náročné 
zátěžové testy, testy stability 
a nárazu ve spojení s velmi 
striktními mezinárodními 
regulacemi. 

Recyklovatelné materiály
Re-vive je vyrobeno z velmi 
kvalitních materiálů, většina 
z nich jsou recyklované 
a recyklovatelné. Hliník, kov, 
plast, kůže, látka i polyuretan jsou 
všechno recyklovatelné materiály 
pro chvíle, kdy křeslo už není více 
k užitku.

Náš závazek záruky
Naše hodnoty, etický kódy 
a mezinárodní certifikáty jsou 
dokladem našeho závazku 
k transparentnosti a legalitě. 
Náš systém enviromentálního 
managamentu získal certifikaci 
ISO 14001 společně s normou 
ISO 9001 za management kvality.



PUGLIA,
NAŠE MÚZA
A NÁŠ DOMOV



Levantinská vynalézavost, jižanská 
pohostinnost, letité hodnoty, tradice 
sto let staré vracející se skrz konečky 
prstů mužů a žen.

A citlivost, familiárnost, potřesení si 
rukou jak plyne čas. To je Puglia, 
místo původu našich inspirací.

MOŘE A SVĚTLO. 
STOVKY LET STARÉ 
OLIVOVÉ STROMY, 
STRMÉ ÚTESY VISÍCÍ 
NAD MOŘEM, 
POLE A VINICE.

Teplo krbu ve starém statku, 
velkolepé zámky, elegantní 
románské katedrály, měnící 
se světlo v nevinných městech.





natuzzi.cz
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