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DĚKUJEME VÁM ZA VOLBU VÝROBKU RE-VIVE ZNAČKY NATUZZI, 
PRVNÍHO VYSOCE VÝKONNÉHO NAKLÁPĚCÍHO KŘESLA

Re-vive je křeslo vyráběné výhradně v Itálii a je výsledkem kombinace 
řady patentů a registrací modelů, které vám umožní objevit nový 

dynamický komfort.
Re-vive je kalibrováno jednotlivě, poté jej řemeslníci firmy Natuzzi 

potáhnou a sešijí s použitím autentické italské kůže. Veškeré povrchové 
úpravy jsou realizovány s maximální péčí.

Komponenty každého mechanismu jsou podrobeny více než 200 
kvalitativním zkouškám pro získání technologie, která činí každou 

změnu polohy plynulou a přirozenou, bez stresu manuálního 
nastavování.  

S Re-Vive jsou styl a komfort jedním a tímtéž.
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SPECIFIKACE

1 

REAKTIVNÍ NAKLÁPĚCÍ MECHANISMUS

Uvolněte se bez manévrování s jakoukoli klikou.  
Nastavení křesla probíhá plně automaticky. 
Prostřednictvím exkluzivního systému kompenzace 
hmotnosti je naklápění prováděno přirozeným 
a dokonale vyváženým pohybem. Změny držení 
těla jsou zaznamenávány intuitivně, nepatrným 
přemístěním vyvážení, které zajišťuje maximální 
komfort.

2 

PLYNULÝ POHYB

S oporou při pohybech, včetně mimovolných 
pohybů, je snadné zapomenout na zemskou 
přitažlivost. Ve vzpřímené nebo v nakloněné poloze 
Re-vive aktivuje mírný kmitavý pohyb, který ulevuje 
od stresu každodenního života. 

3 

POHYBLIVÁ ZÁDOVÁ OPĚRA

Pro zajištění relaxace bez donucení se zádová opěra 
přizpůsobí držení těla, podpoří pohyby, usnadní 
proudění krve a její okysličení; kombinuje tři pohyby: 
rotační, lumbální torzi a naklápění pro vytvoření 
jediného plynulého a přirozeného pohybu.

4 

VNITŘNÍ KONSTRUKCE S VYSOKOU HUSTOTOU 

Vnitřní konstrukce s vysokou hustotou distribu-
uje zátěž a nabízí robustní a dynamickou oporu, 
založenou na vyvážení hmotnosti, která zaručuje 
jedinečný komfort.

5 

POHODLNÁ VÝPLŇ 

Odolná vrstva výplně se přirozeně přizpůsobuje tělu 
a zaručuje oporu v rámci kompletní relaxace.

6 

DYNAMICKÉ LOKETNÍ OPĚRKY

Loketní opěrky se vyznačují reaktivní pohyblivostí, 
která sleduje pohyby těla v každé poloze a jemně 
se pohybuje při přechodu ze vzpřímené polohy do 
nakloněné polohy a zaručuje nepřetržitou oporu.

7 

POSUVNÁ OPĚRKA HLAVY (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

Dobrý odpočinek je zaručen opěrkou hlavy, poloho-
vatelnou na základě vlastních potřeb. Jednoduchým 
posuvným pohybem se přizpůsobuje držení těla a 
vždy poskytuje požadovanou oporu.

8 

OTOČNÝ PODSTAVEC

S pohybem v rozsahu 360 stupňů otočný snížený 
podstavec usnadňuje pohyb spojený s usednutím a 
postavením.

9

NAKLÁPĚCÍ PODNOŽKA

Naklápěcí podložka byla navržena proto, aby 
poskytla prostor navíc pro natažené tělo, a pohodlně 
pruží na základě úhlu umístění nohou a chodidel, 
čímž umožňuje zaujmout oblíbenou polohu a 
podporuje krevní oběh.
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SPRÁVNÉ POUŽITÍ KŘESLA RE-VIVE

Zádová opěra a sedací část se naklápějí 
jednoduchým zatlačením tělem

Zádová opěra se pohybuje doprava a doleva

Funkce rotace a kmitání

Podnožka je vybavena systémem kmitání, 
které sleduje pohyby nohou
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SPRÁVNÉ POUŽITÍ KŘESLA RE-VIVE

Nastavitelná opěrka hlavy

UPOZORNĚNÍ:

Neotáčejte nastavitelnou opěrkou hlavy Neohýbejte nastavitelnou opěrkou hlavy

Nepůsobte sílou na zádovou opěru v 
době, kdy je křeslo již obsazeno

UPOZORNĚNÍ:

Nepřemisťujte křeslo taháním za loketní 
opěrky

ČE
SK

Y



NATUZZI8

SPRÁVNÉ POUŽITÍ KŘESLA RE-VIVE

PÉČE A ÚDRŽBA KŘESLA RE-VIVE

UPOZORNĚNÍ:
Umístěte křeslo do vzdálenosti 35 / 14” od stěny

35 cm / 14”

50 cm / 20”

Nepoužívejte podnožku pro sezení

UPOZORNĚNÍ:
Oddalte křeslo nejméně 50 cm / 20” 

od zdrojů tepla, jako jsou kamna nebo 
radiátory

Jemným navlhčeným hadrem očistěte podstavec, vyrobený vysokotlakým litím z hliníku. 
Kůži čistěte jemným navlhčeným hadrem a neutrálním čisticím prostředkem (bez 

kyselin), rozředěným vodou. Ohledně dalších a podrobnějších informací navštivte sekci 
„Péče a údržba“ na internetové stránce www.natuzzi.com.

POUŽITÍ NAKLÁPĚCÍHO KŘESLA NEVHODNÝM ZPŮSOBEM NEBO ZPŮSOBEM, KTERÝ NENÍ VE SHODĚ 

S TĚMITO POKYNY, MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ
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PODMÍNKY A PLATNOST SMLUVNÍ ZÁRUKY

Na všechny křesla Re-vive se vztahuje zákonná záruka a smluvní záruka 
poskytovaná firmou Natuzzi S.p.A., v souladu se smluvními podmínkami 

uvedenými v tomto záručním listu a v souvisejícím aplikovatelném 
předpisu, který zůstane v každém případě platný a neporušitelný.

Prosím vás, abyste si pozorně přečetli obsah tohoto záručního listu a v 
případě aktivace postupu zásahu v rámci níže uvedené smluvní záruky 

výrobce dodržovali pokyny, které jsou v něm uvedeny.

Registrace smluvní záruky
Pro aktivaci záruky je třeba vyplnit registrační kupon smluvní záruky 

výrobce na internetové stránce www.natuzzirevive.com nebo v prodejně, 
ve které byl výrobek zakoupen.

Kupón vyžaduje zadání identifikačního čísla výrobku, které se nachází 
na zadní straně tohoto záručního listu nebo na plátně na spodní straně 

výrobku. V případě zakoupení více výrobků je třeba uvést příslušné 
identifikační kódy na jediném kuponu. Připomínáme, že odstranění štítku 

z plátna na spodní straně zruší platnost smluvní záruky.
Registrace smluvní záruky musí proběhnout do 15 dnů od doručení 

výrobku.
Tato smluvní záruka je platná pouze pro rezidenční použití výrobků, tj. 
v rámci běžného kontextu bydlení, a za dodržení pokynů pro použití a 

údržbu, uvedených v informační příručce, která je součástí výrobku.

Předmět a platnost  
smluvní záruky výrobce

Žádost o servisní zásah musí být předložena prostřednictvím výrobce, u 
kterého byl proveden nákup, a na základě předložení dokladu o nákupu, 
na kterém je jasně uveden prodejce, datum nákupu a údaje o výrobku.
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PODMÍNKY A PLATNOST SMLUVNÍ ZÁRUKY

Tato záruka umožňuje zákazníkovi získat poskytnutí služby za 
předpokladu, že prodaný výrobek vykazuje v běžných podmínkách 

použití vady shody, které nebyly identifikovatelné v okamžiku dodání a 
lze je přisoudit výrobci.

Firma Natuzzi S.p.A. neposkytuje žádné záruky, které zde nejsou uvedeny, 
přičemž zůstávají v platnosti zákonná nařízení, platná pro referenční 

oblast.
Prodejce a/nebo třetí osoby nemohou měnit smluvní podmínky této 

záruky ani nesmí vydávat další prohlášení záruky v žádné podobě 
jménem výrobce.

Tato záruka je platná pro časové období, které začíná plynout dodáním 
výrobku a trvá 2 roky, a vztahuje se na vady shody polštářů, švů a potahů, 

které nejsou způsobeny běžným použitím.
Po prvním roce od data doručení záruka poskytuje krytí pouze na díly a 

materiály potřebné pro opravu, ale ne na náklady na práci. Všechny křesla 
Re-vive navíc disponují kromě zákonné záruky, vyplývající z legislativy 
země, ve které byl výrobek zakoupen, i další smluvní zárukou v trvání 

5 let, která začíná od dodání a je omezena na vnitřní mechanickou 
jednotku.

TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA
vady shody výrobků, zakoupených pro nerezidenční použití, tj. jiný než 

běžný kontext výrobku v rámci bydlení
• 

vady nebo poruchy způsobené náhodnými škodami
• 

vrásnění nebo přírodní skvrny způsobené narušením kůže nebo změnami 
zrnitosti a barvy v důsledku přírodních vlastností kůže vzhledem k tomu, 

že se jedná o charakteristiky potvrzující jednoduše použití pravé kůže
•

praskliny nebo odlupování kůže
• 
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PODMÍNKY A PLATNOST SMLUVNÍ ZÁRUKY

škody způsobené popálením, pořezáním, zvířaty nebo jinými formami 
nevhodného použití, čištění nebo ošetření potahů

• 
škody způsobené nedbalostí spotřebitele nebo nevhodným čištěním 

nebo úpravou potahů
• 

škody na kůži nebo tkaninách způsobených aplikací nevhodných 
chemických produktů, čisticích produktů nebo aviváží či ošetřením, které 

není autorizováno výrobcem
• 

škody způsobené korozivními materiály, jako jsou kyseliny nebo 
rozpouštědla, barvy, inkousty, nátěry, lidské nebo zvířecí fyziologické 

tekutiny
• 

škody vyplývající z vystavení přímému slunečnímu světlu a/nebo zdrojům 
tepla a podobným podmínkám s následnou ztrátou barvy

• 
škody způsobené neoprávněným použitím, nevhodným použitím nebo 

vyšší mocí
• 

škody vzniklé v důsledku chybné manipulace s výrobkem nebo jeho 
přepravy

•
prodej vzorků, prodej použitých výrobků nebo výrobků ve stavu, ve 

kterém se tyto výrobky nacházejí
•

škody způsobené zásahy oprav, provedených třetími osobami, které 
nebyly autorizovány výrobcem

•
interpretace vad shody, způsobená chybnou informovaností nebo 

nedbalostí ze strany prodejce
•

reklamace na výrobky, které byly vystaveny neoprávněným zásahům 
nebo odstranění štítku, který se nachází na spodním plátnu čalounění a 

na kterém je uvedeno identifikační číslo
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PODMÍNKY A PLATNOST  
SMLUVNÍ ZÁRUKY

náhradu přímých nebo následných škod  
(například běžné nepříjemnosti a/nebo ztráta času potřebného na opravy 

nebo výměny), chybějící nebo částečná použitelnost výrobku
•

náhradní řešení, která mají za následek výdaje rovnající se nebo 
převyšující nákupní cenu výrobku

•
případné náklady na balení a přepravu od výrobce a k výrobci, prodejci 

nebo na jiné místo, určené výrobcem
•

reklamace ohledně fyziologického změknutí polštářů jako následku 
běžného použití výrobku; proto nebude muset být v žádném případě 

interpretováno jako ztráta konzistence v důsledku výrobních chyb nebo 
nedostatků materiálu nebo v každém případě nedostatků shody

•
reklamace ohledně případných vlastních charakteristik řemeslného 
provedení výrobku, jako jsou mírné rozdíly rozestupu švů, tolerancí 

vyrovnání polštářů, rozměrů výrobku a jakákoli jiná mírná odlišnost, daná 
řemeslným provedením výrobku a/nebo manuální schopností operátora.

POSTUP PŘI POŽÁDÁNÍ  
 

O ZÁSAH V ZÁRUCE
(platný výhradně pro zásahy v rámci smluvní záruky  

 
výrobce, a ne pro zásahy, na které se vztahuje zákonná záruka)

Pro uplatnění práv vyplývajících ze smluvní záruky na výrobky výrobce 
Natuzzi S.p.A. je třeba ihned poté, co zákazník oznámí vadu shody, a v 

každém případě do termínu oznámení, určeného místním souvisejícím 
předpisem, předložit žádost o pomoc servisní služby prodejce, u kterého 

byl proveden nákup.
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PODMÍNKY A PLATNOST  
SMLUVNÍ ZÁRUKY

Žádost musí být obsahovat doklad o nákupu  
 

s uvedením data dodání, identifikační kód výrobku, který se nachází na 
štítku umístěném na plátně na spodní straně výrobku, fotografickou 
dokumentaci, která potvrzuje vadu nebo poruchu. Prodejce zajistí v 

přiměřeném termínu provedení prohlídky za účelem ověření konzistence 
vad.

Prodejce doručí žádost o zásah výrobci  
 

poté, co konstatuje, že výrobek vykazuje výrobní vady spadající do této 
záruky.  

Výrobce zajistí v rozumném časovém období opravu nebo výměnu 
výrobku nebo jeho části na základě vlastního uvážení, a to po případné 

další kontrole  
 

existence oznámených neshod nebo vad i podmínek  
 

platnosti této záruky. 
V případě, že by v době opravy nebyly dostupné materiály identické s 

těmi, které jsou považovány za materiály, které nejsou ve shodě nebo jsou 
vadné, výrobce  

 
si vyhrazuje právo nahradit tyto materiály jinými díly  

 
stejné kvality a stejné ekonomické hodnoty.

ZÁKONNÁ PRÁVA PRO SPOTŘEBITELE
Pro spotřebitele, kteří využívají předpisy nebo nařízení na ochranu 

spotřebitele v zemi nákupu, jsou výhody udělené smluvní zárukou na 
výrobky výrobce  

 
považovány za doplňkové k právům a opatřením uvedeným v těchto 

zákonech a souvisejících nařízeních na ochranu spotřebitelů, která 
nebudou nijak narušena. 

Specifická práva spotřebitele, chráněná touto zárukou, mohou být 
předmětem změn ve vzájemném srovnání jednotlivých zemí.

Podrobnější informace najdete na internetové stránce
www.natuzzirevive.com
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Zákonné poznámky jsou umístěny pod pravou loketní 
opěrkou při čelním pohledu na křeslo.
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