
Comfort days
ONTDEK ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN

TOT 6 MEI



Ethiek, transparantie, sociale verantwoordelijkheid en ecologische 

duurzaamheid zijn onze waarden. Elk materiaal, gebruikt bij de 

productie van onze producten, is onderworpen aan strenge testen in 

ons kwaliteitslaboratorium.  Elk stuk in onze collectie is met de hand 

gemaakt.  Als handgemaakt product is het van nature anders

dan anderen. Dit is geen imperfectie, het is de uniciteit die afkomstig is

van de ogen, de handen en de ervaring van onze ambachtslieden: het 

handelsmerk dat onze meest geavanceerde en betrouwbare technologie 

vertegenwoordigt sinds 1959. In de eerste 60 jaar is Natuzzi uitgegroeid 

tot een kwalitatief hoogwaardige industriële organisatie, die de harten 

verovert van consumenten over de hele wereld. Vandaag is de Natuzzi 

Group een wereldspeler in de meubelsector en belichaamt de naam 

Natuzzi de geschiedenis van de Italiaanse sofa.

De Waarde 
van een verhaal dat 
het verschil maakt.



Onze sofa’s worden uitsluitend in Natuzzi Group sites geproduceerd waar 

geschoolde ambachtslieden elke fase van de productie afhandelen. 

Een ongeëvenaard menselijk en professioneel kapitaal, ontwikkeld in meer 

dan 60 jaar geschiedenis.

D E  H A N D G E M A A K T E  E X C E L L E N T I E

Vakmanschap
CARISMA Afgebeelde 3-zitsbank 

in leder vanaf € 1.650, in stof 
vanaf € 999. Beschikbaar als 

3-zitsbank, 2-zitsbank
en fauteuil.

TIJDLOZE STIJL EN 
WAARDEVOLLE DETAILS

Carisma



CURIOSO Afgebeelde 
3-zitsbank met longchair en 
verstelbare hoofdsteunen in 

leder vanaf € 2.250, in stof 
vanaf € 1.750. Beschikbaar 
als 3-zitsbank, 2-zitsbank, 
fauteuil, longchair, hoek-
bank en in tal van andere 

opstellingen met verstelbare 
hoofdsteunen.  Met of zonder 

relaxfunctie.

ALLES WAT JE KAN WENSEN
VAN EEN ZITBANK

Curioso



Iedere huid is uniek: rimpels, littekens, insectenbeten, striemen, kleurverschillen 

en verschillen in structuur zijn geen gebreken.  In tegendeel, ze zijn bewijs van de authenticiteit 

van het product. Onze ruime ervaring in het looien maakt Natuzzi een 

absolute maatstaf in de productie van lederen sofa’s.

H E T  M E R K T E K E N  V A N  A U T H E N T I C I T E I T

Leder

AUDACIA  Afgebeelde 3-zitsbank in leder vanaf € 2.299, in stof 
vanaf € 1.590. Beschikbaar als 3-zitsbank, 2-zitsbank, longchair, 

hoekbank en in tal van andere opstellingen.

VOOR DIEGENEN DIE HOUDEN
VAN DROMEN, IN STIJL

Audacia



SOLARE Afgebeelde 3-zitsbank in leder vanaf € 1.975, in stof vanaf € 1.350.
Beschikbaar als 3-zitsbank, 2-zitsbank, fauteuil, (uitschuifbare) longchair, 
hoekbank en in tal van andere opstellingen. Met of zonder relaxfunctie.

PERFECTIE ZIT 
IN DE DETAILS

Solare



We hebben altijd geïnvesteerd in onderzoek en innovatie en in het interpreteren

van en anticiperen op de wensen van de consument. Ontdek hoe onze passie voor 

ontwerp en voor het zoeken naar steeds meer innovatieve oplossingen

een ware roeping vertegenwoordigt, die is geschreven in ons DNA.

I N  O N S  D N A

Innovatie

EEN TRIOMF VAN 
GEPERSONALISEERD COMFORT

Trionfo



TRIONFO Afgebeelde 3-zitsbank in 
leder vanaf € 2.399. Beschikbaar als 
3-zitsbank, 2-zitsbank, fauteuil, poef, 
longchair, hoekbank en in tal van andere 
opstellingen. Met of zonder 3-motorige 
relaxfunctie voor ultiem comfort.

De Natuzzi Editions Sofa Control app
staat u toe om uw favoriete relaxpositie
te kiezen en te onthouden op uw 
smartphone via Bluetooth.
Deze eigentijdse vormgegeven Bank is 
een triomf van aanpasbaar comfort.



EMOZIONE Afgebeelde hoekbank in leder vanaf € 5.399 met 1 
elektrische relaxfunctie en alle hoofdverstellingen inbegrepen.
Beschikbaar als 3-zitsbank, 2-zitsbank, fauteuil, poef, longchair, 
hoekbank en in tal van andere opstellingen met verstelbare 
hoofdsteunen. Met of zonder relaxfunctie.

EEN NIEUW GEVOEL
ELKE KEER OPNIEUW

Emozione



EMPATIA Afgebeelde 3-zitsbank met 2 elektrische 
relaxfuncties nu tijdelijk in leder vanaf € 2.099 (in 
plaats van  € 2.649). Afgebeelde 3-zitsbank met 
longchair incl. 1 elektrische relaxfunctie nu tijdeli-
jk in leder vanaf € 2.499 (in plaats van € 3.099). 
Beschikbaar als 3-zitsbank, 2-zitsbank, fauteuil, 
longchair, hoekbank en in tal van andere opstel-
lingen met manueel verstelbare hoofdsteunen. 
Met of zonder relaxfunctie.

SPERANZA Afgebeelde hoekbank met manueel 
verstelbare armleuning en hoofdsteunen nu 

tijdelijk in leder vanaf € 2.699 (in plaats van 
€ 3.350), in stof vanaf € 1.799 (in plaats van 
€ 2.269). Beschikbaar als 3-zitsbank, 2-zits-

bank, longchair, hoekbank en in tal van andere 
opstellingen met verstelbare armleuning en 

verstelbare hoofdsteunen.

Speciale
Promotie

EINDELOZE MOMENTEN
VAN RELAXEREN

WARMTE EN GASTVRIJHEID 
VANAF DE EERSTE BLIK

Empatia

Speranza

* Alle zitbanken worden geprijsd in de laagst beschikbare ledercategorie
(10) of stofcategorie (68). Raadpleeg uw Natuzzi Gallery
voor verdere prijscondities. Niet geldig in combinatie met andere Natuzzi 
aanbiedingen. Alle vermelde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen van 
Natuzzi. Btw inbegrepen, onder voorbehoud van vergissingen en zolang 
de voorraad strekt. Levering op afstand en op verdieping mits toeslag. 
Lichte afwijkingen van model, afmetingen, constructie en kleuren        
voorbehouden. Reproductie verboden. Productie en verantwoordelijke 
uitgever: Natuzzi SpA vertegenwoordigd door Home Philosophies BVBA, 
Wandelweg 16 bus 1, 2400 MOL (België). 
Natuzzi Editions Retail Flyer April 2019.


