
MATERIAL: 

Рогожка Арі

API - це тканина виняткова у багатьох 
розуміннях. Є першою тканиною серед 
колекцій Italvelluti, яка була вдосконалена 
системою ZeroSpot - унікальною технологією, 
розробленою в лабораторіях ITALVELLUTI. 
Вона запобігає вбиранню розлитих рідин, 
а також полегшує видалення плям різного 
походження.

Винятковою також є і фактура тканини, 
інспірована бджолиними сотами. API привертає 
увагу і створює відчуття колірної просторовості, 
забезпечуючи дуже цікавий візуальний ефект. 
Використання відповідного переплетення і 
різних видів волокон створює ефект переливу 
кольору.

#FOR EVERYDAY
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КОЛЬОРІВ: 16



MATERIAL: 

Велюр Наіті

Haiti – це колекція високоякісного однотонного 
велюру. За рахунок трикотажної основи - 
м’який, ніжний, практично невагомий, відмінно 
драпірується і  не перевантажує інтер’єр, а 
навпаки додає йому затишку та комфорту. 

Матеріал зробить меблі для дитячої кімнати 
казковими і «плюшевими», додасть шляхетності 
готелям та кафе.

#HOME

2

КОЛЬОРІВ: 20
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#ITALIAN COLLECTION

Колекція італійської мікрофібри Patchwork цікава в 
першу чергу поєднанням кольорів та елементів. 

Малюнок з природними і геометричними 
елементами (бджолині соти, пальмові гілки, 
потоки гірської води, великі, середні та малі 
сніжинки) виглядає дуже стильно та доступний в 
4-х варіантах. 

Ще однією перевагою тканини є захисний 
водовідштовхувальний шар, який захищає від 
плям кулькової ручки, квітів, кави, вина, олії та їжі.

MATERIAL: 

Мікрофібра Patchwork

КОЛЬОРІВ: 4



КОЛЬОРІВ: 6
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#ITALIAN COLLECTION

MATERIAL: 

Persempra 2.0

Італійські багатовікові традиції виробництва 
текстилю, посилені передовими науковими 
розробками, роблять тканину PERSEMPRA 
максимально зносостійкою і навіть здатною 
витримати контакт з вогнем. 

PERSEMPRA гармонійно влиється в будь-який 
дизайн інтер’єру. Широка палітра натуральних 
кольорів дає можливість створити бажаний 
настрій. За рахунок використання спеціальних 
поліефірних волокон і їх оригінальної обробки, 
тканина стала ще м’ягшою і природнішою на 
дотик.

КОЛЬОРІВ: 25



В епоху, коли “зображення” все більше 
асоціюється з компютерним монітором, 
екраном телевізора або дисплеєм телефону, 
а не з творінням художника, стилісти Italvelluti 
спробували підготувати колекцію, візерунок якої 
однозначно нагадуватиме цифрову картинку. 

Піксель – це тканина, геометричний візерунок 
якої утворює різнокольорові квадрати, що 
складаються в ефектне зображення. Додатково 
на окремих елементах візерунка використані 
різні види переплетення, що підкреслюють 
оригінальність тканини. 

Кольорова гамма близька до коричневого, 
бежевого і сірого, тобто до безпечних, "домашніх" 
кольорів. Розбавляють їх модні акценти 
бірюзового, червоного і жовтого

КОЛЬОРІВ: 6

MATERIAL: 

Жакард Pixel

#ITALIAN COLLECTION

5



КОЛЬОРІВ: 6
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Країна квітучої вишні захоплює незвичайністю і 
стає натхненням для творців різних сфер. Далека 
і таємнича, з багатою культурою та історією, а 
одночасно повна життя і надзвичайно швидких 
змін - саме такою є JAPAN collection.

RIGA JAPAN - це прекрасні, яскраві смужки 
з багатою кольоровою гамою, які ідеально 
поєднуються з колоритністю тканини TOKYO.

Великою перевагою цієї колекції є використання 
інноваційної технології захисту тканин від плям. 
Широка кольорова гама RIGA JAPAN значно 
розширює можливості у створенні стильного, 
вишуканого дизайну. 

MATERIAL: 

Riga Japan

КОЛЬОРІВ: 5



КОЛЬОРІВ: 6
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Мікрофібра з усіма її перевагами і з 
приголомшливою палітрою кольорів. Красива 
тканина, ніжна текстура - Sabbia нагадує замшу 
відмінної якості. Проте, головна її відмінність 
- чистити її надзвичайно просто. Як і в інших 
тканинах типу мікрофібри, доступних в 
асортименті Italvelluti, Sabbia легка у використанні. 
Трішки води з миючим засобом цілком достатньо, 
щоб видалити більшість побутових плям.

Ще одна перевага - технічні параметри, 
рівень яких перевищує більшість меблевих 
тканин, доступних ринку. Це підтверджує тест 
Мартиндейла в 100 000 циклів.

MATERIAL: 

Замша Sabbia

КОЛЬОРІВ: 72
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#ITALIAN COLLECTION

Рогожка Thor - м’яка рогожка на тканинній 
основі для створення додаткової міцності, 
відмінно підкреслює будь-який дизайн.

Крім неймовірного вигляду, матеріал 
володіє ще й високими експлуатаційними 
характеристиками: не протирається, не 
вигоряє, добре драпірується.

Перехресні нитки різного розміру формують 
неповторну текстуру, а поєднання в одному 
переплетені декількох відтінків створюють 
виняткову глибину кольору.

MATERIAL: 

Рогожка Thor

КОЛЬОРІВ: 16



КОЛЬОРІВ: 6
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MATERIAL: 

Мікрофібра Tokyo

Ця тканина живе...

В результаті багатьох технічних спроб, дуже 
виразно був підкреслений так званий ефект 
"натуральної замші" - зміна тону при згладжуванні 
ворсу тканини. Це і є джерелом постійної зміни 
вигляду  після кожного дотику.

Вигляд і ніжність тканини уподібнюють її до 
велюру. Однак технічно вона значно міцніша 
та практичніша. Тому TOKYO можна сміливо 
визначити як мікровелюр, який поєднує 
практичність мікрофібри з ніжністю, м'якістю та 
елегантністю велюру.

КОЛЬОРІВ: 33



КОЛЬОРІВ: 6
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MATERIAL: 

Мікрофібра Tokyo Print

Tokyo Print – колекція вишуканих тканин, 
створених дизайнерами Italvelluti. В колекції 
об'єднані 3 образи: Geometrico – багаторівневі 
зігзаги, Fiore - квітково-рослинні узори, Pied de 
poul – клітинки. 

Перевагами колекції Tokyo Print є високі 
технологічні характеристики: склад - 100% 
поліестер, зносостійкість - 100 000 циклів 
Мартиндейла і унікальна система захисту від 
вбирання плям Zero Spot System. Красива, м'яка і 
приємна до тіла тканина Tokyo Print додасть нотку 
східних мотивів в дизайн інтер’єру.

КОЛЬОРІВ: 12



КОЛЬОРІВ: 6
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MATERIAL: 

Жаккард Little Italy

LITTLE ITALY– натуральна тканина, чия 
неймовірно ніжна, але виразна фактура сміливо 
може стати головним акцентом інтер’єру. 

Вона інтригуюча й харизматична. А все 
завдяки використанню ниток різних відтінків, 
які, сплітаючись в рогожовому плетенні, 
переконують усіх навколо, що тканина є 
картатою, а не однотонною. LITTLE ITALY активно 
використовується як самостійний елемент декору, 
але й чудово поєднується із текстилем TURTLE 
BAY, BROOKLYN та MIDTOWN

КОЛЬОРІВ: 9



КОЛЬОРІВ: 6
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MATERIAL: 

Жаккард Midtown

Midtown – це міцний вишуканий італійський 
жаккард в дрібне оформлення зигзагів. Тканина 
натуральна, склад – 54% бавовна, 32% віскоза 
та 14% льон. Доступна в коричневому, синьому, 
бірюзовому, чорному, сірому, червоному, 
оранжевому, жовтому та зеленому кольорах. 

Додайте нотки італійського настрою Вашому 
інтер’єру через спинки крісел, пуфи, подушки… 
Добре поєднується з принтом «гусяча лапка» 
Turtle Bay та однотонними тканинами (шеніл) 
тонкої, середньої та грубої фактури.

КОЛЬОРІВ: 9



КОЛЬОРІВ: 6
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MATERIAL: 

Жаккард  Turtle Bay

Turtle Bay – це вишукана колекція італійських 
інтер’єрних тканин в геометричний патерн. 
Візерунок тканини є інтерпретацією відомого 
принту «гусячі лапки». 

Основа тканини – бавовна, має яскраву 
кольорову гаму та гарне текстурне переплетення. 
Стильна оббивна меблева тканина в “гусячу 
лапку” – втілення класики, символ елегантності 
і доброго смаку. Використовується для оббивки 
м’яких меблів (дивани, крісла, кутки, лавки) та 
елементів декору (подушки, пуфи) у сучасному 
інтер’єрі.

КОЛЬОРІВ: 7
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MATERIAL: 

Жаккард  Brooklyn

Brooklyn – це колекція італійських натуральних 
жакардових тканин у смужки. Тканини текстурою 
та зовнішнім виглядом схожі на льон. Склад 
тканини – 56% віскоза, 24% льон, 20% бавовна. 

Колекція має гарно підібрану кольорову гаму  
– спокійні, природні кольори смуг на фоні 
невибіленого льону. Стильні інтер’єрні тканини в 
смужки – сучасна інтерпретація класики, символ 
елегантності і доброго смаку. Використовується 
для м’яких меблів (дивани, крісла, кутки, лавки) та 
елементів декору (подушки, пуфи) у сучасних та 
класичних стилях для декорування житлових та 
комерційних приміщень.

КОЛЬОРІВ: 7
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MATERIAL: 

Жаккард  Fancy

Fancy Greca – колекція італійського жаккарду з 
цікавим тематичним патерном в стилі фолк. Один 
візерунок повторюється рядами різних відтінків, 
за рахунок чого виникає ефект “видовження” 
готового виробу. 

Палітра налічує 5 варіантів кольорових 
комбінацій. Гарно комбінуються з однотонними 
тканинами та вдало вписуються в інтер’єри 
приватних та комерційних приміщень. 

КОЛЬОРІВ: 37


