
PAVASARA
KOLEKCIJA

Jaunākie modeļi



Radīts Itālijā

NATUZZI ITALIA IR SINONĪMS ITĀLIJAS AMATNIEKU UN DIZAINERU 
RADOŠUMAM UN PASAULĒ PAZĪSTAMĀKAIS ITĀĻU DZĪVESSTILA 

ZĪMOLS MĒBEĻU NOZARĒ. TAS PIEDĀVĀ IZSMALCINĀTAS, 
AUGSTAS KVALITĀTES MĒBELES UN AKSESUĀRUS DZĪVOJAMAJAI 

UN GUĻAMTELPAI, KAS RADĪTI SADARBĪBĀ AR STARPTAUTISKI 
ATZĪTIEM DIZAINERIEM.

NESKATOTIES UZ ZĪMOLA STRAUJO IZAUGSMI VISĀ PASAULĒ,  
VISĀ TĀ 60 GADU PASTĀVĒŠANAS LAIKĀ ĪPAŠA NOZĪME IR BIJUSI 

IZCELSMES VIETAI: NATUZZI ITALIA KOLEKCIJĀ ATSPOGUĻOJAS 
VIDUSJŪRAS UN ITĀLIJAS DIENVIDU REĢIONA APŪLIJAS IETEKME.

NATUZZI ITALIA SALONA PAKALPOJUMI IR TIKPAT AUGSTĀ LĪMENĪ 
KĀ PIEDĀVĀTĀS MĒBELES. PIEMĒRAM,  3D DIZAINA PAKALPOJUMS 

ĻAUJ JUMS IZTĒLOTIES IZVĒLĒTO MĒBEĻU IZKĀRTOJUMU JŪSU 
INTERJERĀ.



Dažādu nelielu kafijas galdiņu sērija, kas pieejama dažādos izmēros un augstumos. 
Atbalsta struktūra no melna metāla. Virsmas diametrā no 40 - 90 cm pieejamas ar 
dažāda koka finierējumu, no stikla vai marmora.

DIZAINS -  NATUZZI DESIGN CENTER

Estro

Kafijas galdiņš  /  sākot no € 750

Aicinošs patvērums, kas jūsu interjeram piešķir stilu un oriģinalitāti. Botanic atpūtas krēsls
reinterpretē 50 - to gadu stilu, harmoniski apvienojot mīkstās formas ar mūsdienīga stila  
metāla kājiņām. Atpūtas krēsls pieejams kādā no daudzajiem Natuzzi apdares audumiem 
vai ar dabīgās ādas apdari.

DIZAINS -  CLAUDIO BELLINI

Botanic

Atpūtas krēsls  /  sākot no € 1.276



DIZAINS -  CLAUDIO BELLINI

Botanic

Dīvāns  /  sākot no € 2.035

Vienkāršība un lineāras formas, papildinātas ar metāla cilindru. Izbīdāms
gaismas difuzors no stikla 14 cm diametrā. Lampa pieejama sarkanā zelta vai
melna hroma apdarē kā stāvlampa, galda vai griestu lampa.

DIZAINS -  MAURO LIPPARINI

Colosseo

Stāvlampa  /  sākot no  € 2.464

Aicinošs patvērums, kas jūsu interjeram piešķir stilu un oriģinalitāti. Botanic dīvāns
reinterpretē 50 - to gadu stilu, harmoniski apvienojot mīkstās formas ar mūsdienīga stila

metāla kājiņām. Dīvāns pieejams kādā no daudzajiem Natuzzi apdares audumiem
vai ar dabīgās ādas apdari.

LOREM IPSUM



50 - to gadu stils atgriežas atpūtas krēsla Blossom veidolā.  
Aicinošais dizains atgādina pumpuru un bagātīgās formas vizuāli uzsver komforta līmeni,
ko sniedz šī krēsla kvalitatīvais polsterējums. “ Bergère” stila profilu balsta elegantas koka  
kājiņas. Atpūtas krēsls pieejams kādā no daudzajiem apdares audumiem vai dabīgajām ādām.

DIZAINS -  CLAUDIO BELLINI

Blossom

Ādas atpūtas krēsls /  sākot no € 1.870

DIZAINS -  MAURO LIPPARINI

Colosseo

Griestu lampa  /  sākot no € 1.298

Vienkāršība un lineāras formas, papildinātas ar metāla cilindru. Izbīdāms
gaismas difuzors no stikla 14 cm diametrā. Lampa pieejama sarkanā zelta vai
melna hroma apdarē kā stāvlampa, galda vai griestu lampa.



DIZAINS -  CLAUDIO BELLINI

Seagull

Dīvāns  /  sākot no € 3.300

Komforts, kas nojaušams jau no izskata vien, bija raksturīgs Natuzzi stilam 80.-tajos un 
90.-tajos gados. Ar savām maigajām un pilnīgajām formām, dīvans Seagull uzreiz rada 
komforta sajūtu, ko vēl pastiprina elektriskie relax mehānismi un regulējamie pagalvji. 
Svaigu un oriģinālu izskatu dīvānam piešķir slaikie, eleganti nolocītie roku balsti.
Seagull dīvāns ir pieejams ar dabīgās ādas vai auduma apdari.

Itāļu amatnieku meistarība, apvienojumā ar nekļūdīgu, mūžīgu
eleganci. Spogulis ar mākslīgi vecinātu virsmu ar bronzas efektu. 
Elegants divu toņu metala rāmis diametrā 78 vai 103 cm.

DIZAINS -  MANZONI

Orfeo

Spogulis  /  sākot no € 2.414



Cava kafijas galdiņi ir veidoti no stikla ar dažādām caurspīdīguma pakāpēm.
Apaļas vai taisnstūra formas kafijas galdiņi ar horizontalam un vertikālām 
plaknēm palīdz interjerā veidot telpisko līdzsvaru.

DIZAINS -  MAURO LIPPARINI

Cava

Kafijas galdiņš  /  sākot no € 1.392

DIZAINS -  MAURIZIO MANZONI

Leaf

Stūra dīvāns /  sākot no  € 4.620

Dīvāns Leaf izceļas ar ārkārtīgu daudzpusību moduļu un izmēru kombinēšanas iespējās. 
Dizainā apvienojas lineāras formas un komfortabli mīksts polsterējums ikdienišķiem 
labsajūtas mirkļiem. Skaidrās dizaina līnijas šo dīvānu padara piemērojamu dažādiem interjera 
stiliem. Leaf dīvans pieejams plašā apdares audumu un ādu izvēlē.



DIZAINS -  MAURIZIO MANZONI

Leaf

3vietīgs ādas dīvāns  /  sākot no € 3.168

Dīvāns Leaf izceļas ar ārkārtīgu daudzpusību moduļu un izmēru kombinēšanas iespējās. 
Dizainā apvienojas lineāras formas un komfortabli mīksts polsterējums ikdienišķiem 
labsajūtas mirkļiem. Skaidrās dizaina līnijas šo dīvānu padara piemērojamu dažādiem interjera 
stiliem. Leaf dīvans pieejams plašā apdares audumu un ādu izvēlē.

Dažādas formas, minimālistisks dizains, kas mijas ar tukšiem laukumiem, materiālu 
daudzveidība, bet tikai viens - Fil Rouge. Balsta struktūru var izvēlēties matēti vai glancēti
melnu vai rozā metāla tonī. Virsmu materiālam pieejami koka finierējumi, kombinācijā
ar izsmalcinātu marmoru.

Kafijas galdiņš /  sākot no € 3.244

DIZAINS -  MAURO LIPPARINI

Fil rouge



Saturday kafijas galdiņš ir īsts interjera dārgakmens ar savu grafisko stilu un ģeometriskajām 
līnijām. Pieejami dažādos izmēros un augstumos ar diametru no 38 līdz 70 cm. 
Melni krāsota un pulēta metāla kājiņas un dažādu materiālu virsmas.

DIZAINS -  NATUZZI DESIGN CENTER

Saturday

Kafijas galdiņš  /  sākot no € 903

3vietīgs ādas dīvāns/  sākot no  € 2.629

Kompakts dīvāns ar atvērtu pamatni - Levante ir dīvāns ar izteiktu raksturu. Tas balstās uz 
smalkām metāliskam kājiņām, kas tam piešķir vieglumu un ģeometrisku stabilitāti. Vertikālās 
nošuves strukturē sēdekli un atzveltni, un novietotas paralēli elegantajiem roku balstiem. 
Praktiskums un dizains: ideāla mēbele, lai piešķirtu izsmalcinatu raksturu pilsētnieciskam interjeram.
Levante pieejams ar ādas vai auduma apdari divvietīgā, trīsvietīgā vai atpūtas krēsla konfigurācijā.

DIZAINS -  MAURO LIPPARINI

Levante

LORE



Leuca dīvāna vadmotīvs is “satikšanās”. Atzveltne un sēdeklis meistarīgā un neparastā 
veidā savienojas, veidojot harmonisku ģeometriju. Komfortu nodrošina mīksti atbalsta  
spilveni. Viegumu dizainam piešķir koniskās matēta metāla kājiņas. 
Leuca dīvāns pieejams divvietīgā vai trīsvietīgā izmērā ar auduma vai dabīgās ādas 
apdari.

DIZAINS - NATUZZI DESIGN CENTER

Leuca

3vietīgs dīvāns /  sākot no € 1.991

Cabaret ir ļoti daudzveidīgu galdiņu un konsoļu sērija uz eleganta metala struktūras. 
Pieejams ar hromētām vai matēti krāsotam kājiņām apaļā, kvadrāta vai taisnstūra formā dažādos augstumos.
Virsmas materiāli: koks, stikls vai marmors.

DIZAINS -  NATUZZI DESIGN CENTER

Cabaret

Marmora galdiņš  /  sākot no  € 903



ADRESE:  Rīgā, K.Ulmaņa gatvē 114 k. 4  
TEL.:   +371 67 500 107
EPASTS:
www.mebelusalons.lv

 info@ivngrupa.lv    

SIA “IVN Grupa”
LAIPNI GAIDĪTI!

DARBA LAIKS:
PIRMDIEN - PIEKTDIEN: 10:00 - 19:00
SESTDIEN: 11:00 - 17:00

NATUZZI.COM

Natuzzi Italia Rīgas salons


