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L U X U M
Wyobraź sobie doskonałe wnętrze —  dom, mieszkanie, które idealnie odzwierciedlą Twój charakter. Dobrze 

urządzona przestrzeń każdego dnia oddziałuje pozytywnie na aurę, która roztacza się wokół Ciebie. Z Luxum® 

możesz przekształcić swoje plany i marzenia w rzeczywistość. 

Zainspiruj się całym spektrum możliwości, które wyznaczają zupełnie nowe horyzonty. Z łatwością urządzisz 

miejsce odważne, szykowne  i pełne elegancji — zaaranżowane na miarę Twoich potrzeb i Twojego indywidual-

nego poziomu komfortu. Zapewnij sobie codzienną radość płynącą z nowego wymiaru luksusu. 

Każdego dnia tworzymy rzeczy piękne i unikatowe. Dlatego zależy nam na jak najlepszych kontaktach z klien-

tami, którzy dzielą się swoimi wizjami i pomysłami. Bo najlepsze rzeczy powstają na zasadzie współtworzenia, 

gdzie przy projekcie bierzesz udział osobiście Ty lub Twój architekt. Działania oparte na filozofii współtworze-

nia, kiedy angażujemy końcowego odbiorcę lub jego architekta w proces projektowania, to wyjątkowe doświad-

czenie. Finalny efekt zawsze jest wyczekiwany i budzi niezwykłe emocje. W procesie współtworzenia doradza-

my, wspieramy i pomagamy w dokonaniu dobrych wyborów. Klient, architekt i projektant wzornictwa otrzymują 

pełną opiekę oraz pomoc techniczną. W Luxum® każde zamówienie traktowane jest indywidualnie. 

Trzymasz w rękach katalog, z którego dowiesz się o niezwykłych możliwościach i zaczerpniesz inspiracji. Zoba-

czysz ciekawe przykłady rozwiązań, które mogą być dowolnie modyfikowane i dopasowane do Twoich wyma-

gań. Znajdziesz tutaj produkty i aranżacje, które stanowią ułamek tego, co może być przygotowane dla Ciebie, 

bez żadnych ograniczeń. Zapraszamy do podróży po najwspanialszych wnętrzach, które zachwycą Ciebie, Two-

ich bliskich, przyjaciół i gości.
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05 UMYWALKI NA WYMIAR Umywalki skrojone na wymiar

11 WANNY NA WYMIAR Wanny na indywidualne zamówienie

14 BRODZIKI NA WYMIAR Brodziki dopasowane do Twoich wymagań

17 UMYWALKI BETONOWE Umywalki na wymiar z betonu architektonicznego

21 WANNY BETONOWE Wanny na wymiar z betonu architektonicznego

23 BRODZIKI BETONOWE Brodziki na wymiar z betonu architektonicznego

25 CRISTALSTONE®   Kolekcja umywalek i wanien

31	 MEBLE	ŁAZIENKOWE Szafki łazienkowe na wymiar

35 BETON  ARCHITEKTONICZNY Płyty z betonu architektonicznego

64 LUMINATO® Kolekcja spersonalizowanych lamp wielkogabarytowych

67 UMYWALKI WIELOSTANOWISKOWE Umywalki do łazienek publicznych

71 LADY RECEPCYJNE Lady i meble nietypowe na wymiar

74	 MAŁA	ARCHITEKTURA Aranżacje przestrzenne i dekoracje

78 TECHNOLOGIE Piękno dzięki artyście, doskonałość dzięki technice

83	 MATERIAŁY Specjalna selekcja innowacyjnych oraz tradycyjnych materiałów

85 CHEMIA BUDOWLANA Profesjonalna chemia montażowa

86	 JAK	ZAMAWIAĆ? Jak zamawiać produkty Luxum®?

46 CIENKOWARSTWOWY BETON ARCHITEKTONICZNY Do różnego rodzaju powierzchni

48 TYNKI STRUKTURALNE Tynki dekoracyjne

50 CORTEN® Panele z „zardzewiałej” stali Cortech™

55 HAUSDER™ Lamele ścienne i sufitowe

58 LUXFORMAT™ Ozdobne płytki lustrzane

61 PANELE  MDF 3D™ Panele dekoracyjne 3D



01| Umywalka na wymiar: kolor biały, satynowy mat, wymiary 120×45×15 cm, odpływ liniowy

 02| Umywalka na wymiar: kolor biały, połysk, wymiary 160×47×20 cm, odpływ liniowy



Umywalki idealnie dopasowane do Twojej łazienki

Wyraziste w odbiorze, niebanalne, zjawiskowe albo klasyczne i oszczędne w formie. Jedyne umywalki idealnie 

dopasowane do możliwości aranżacyjnych łazienki lub  salonu kąpielowego. Szyte na wymiar, nawet w pojedyn-

czych egzemplarzach,  o dowolnych kształtach, z możliwością wyboru kolorystyki oraz struktury powierzchni. 

Niepowtarzalne i zmysłowe, a jednocześnie dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Doskonałe umywal-

ki Luxum® to najbardziej pożądane wyposażenie luksusowych łazienek.

Od projektu do realizacji

Poznaj dobrą zasadę współtworzenia Luxum® i  zdecyduj, jak bardzo chcesz się angażować w  proces zama-

wiania i projektowania. Ustal najdrobniejsze szczegóły  osobiście albo z udziałem własnego architekta lub zdaj  

się na doświadczenie projektantów Luxum®. 

U M Y WA L K I 
N A  W Y M I A R



U M Y WA L K I
N A  W Y M I A R

Na podstawie uzgodnień, projektanci tworzą rysunki, 

które po akceptacji przekazywane są w ręce kierow-

nika produkcji. To  on  przydziela odpowiedni zespół 

specjalistów. Czuwa nad produkcją umywalek, spraw-

dzając zgodność  z projektem i estetykę wykończenia. 

Zanim umywalki wyruszą w drogę do łazienki, gdzie 

zostaną zamontowane, dyrektor wraz z głównym rze-

mieślnikiem, osobiście podpisują i dołączają do każde-

go egzemplarza Certyfikat Jakości i Autentyczności. 

Selekcjonowane materiały kompozytowe Solid Sur-

face: GFK Luxum®, Corian®, Staron®, Krion®, Hi—

Macs®, są przygotowywane i formowane z użyciem 

zaawansowanych technologii wytwórczych 3D. Wie-

rzymy, że doskonałość umywalek Luxum® bierze 

swój początek w  dobrym projekcie, innowacyjnych 

technologiach i najlepszych materiałach. Każda umy-

walka wykańczana jest ręcznie przez doświadczone-

go rzemieślnika, który zgodnie z zamówieniem nadaje

powierzchni ostateczne szlify. 

Możesz wybrać tradycyjny wysoki połysk w klasycz-

nym stylu lub nowoczesną matową satynę, nadającą 

powierzchni unikatowości i  szlachetności. Umywal-

kom Luxum® ufają nie tylko architekci i projektanci 

wnętrz, ale także tysiące wymagających użytkow-

ników w  Europie i  USA*, ponieważ doceniają jakość 

oraz korzyści płynące z posiadania unikalnego dzieła 

sztuki użytkowej. 

Wybierz oryginalny wzór lub inspirowany dowolny-

mi projektami umywalek XX i XXI wieku. Niezliczone 

możliwości kreacji, to nieograniczony wybór umywa-

lek każdego rodzaju, do łazienek prywatnych i w bu-

dynkach użyteczności publicznej.

*Adresy autoryzowanych dystrybutorów na terenie 
USA znajdziesz na stronie www.luxum.pl



01| Umywalka na wymiar: kolor biały, satynowy mat, wymiary 188×50×18 cm, odpływ tradycyjny

 02| Umywalka na wymiar: kolor biały, satynowy mat, wymiary 140×40×15 cm, odpływ liniowy



01| Umywalka na wymiar: kolor czarny, odpływ liniowy, wymiary 120×45×15 cm, struktura satynowy mat



01| Umywalka na wymiar: kolor biały, odpływ liniowy, wymiary 120×45×2 cm, struktura satynowy mat



01| Umywalka na wymiar: kolor biały, odpływ liniowy, wymiary 140×45×12 cm, struktura satynowy mat

 02| Wanna na wymiar: kolor beżowy, wymiary 130×130×58 cm, struktura satynowy mat



WA N N Y  N A  W Y M I A R

Wanny na wymiar — idealnie dopasowane do Twojej łazienki

Przesuń granicę wyobraźni i urządź łazienkę bez żadnych ograniczeń. Innowacyjne technologie i doskonałe ma-

teriały pozwalają na stworzenie wyrafinowanych wanien, które mogą zająć centrum sceny, miejsce przy ścianie 

albo wypełnić wnękę. Ich zalety, piękno oraz komfort użytkowania zachwycą tych, którzy wymagają więcej niż 

przeciętności. Możliwość swobodnej aranżacji doceniają nawet ci, którzy dotychczas na wannę patrzyli tylko 

jak na konieczne wyposażenie łazienki. 

Z wanną przygotowaną przez Luxum® zadbasz nie tylko o odpowiedni poziom relaksu, ale także o niepowta-

rzalny design w łazience lub salonie kąpielowym. Dzięki unikalnej możliwości realizacji wanien na indywidualne 

zamówienie, w  pojedynczych egzemplarzach, otrzymasz wannę dokładnie odpowiadającą Twoim potrzebom. 

Każdą wannę zamówisz  w dowolnym rozmiarze, kształcie, kolorze  i z wymarzonymi dodatkami. Takie możliwo-

ści w Europie, w rozsądnej cenie zapewnia wyłącznie manufaktura Luxum®. Bezgraniczny komfort gwarantu-

ją wanny z profesjonalnymi systemami hydromasażu, dobieranymi indywidualnie do wielkości wanny  i potrzeb 

użytkowników.  O szczególnych zaletach i możliwościach najwyższej klasy hydromasaży do wanien Luxum® do-

wiesz się u firmowych specjalistów.

Wanny od Luxum® o perfekcyjnym charakterze — funkcjonalne i nowoczesne

Wanny kompozytowe od Luxum®, mają niezwykłe zdolności do utrzymywania ciepłoty wody ze względu

na zastosowane materiały o  wyjątkowych cechach. Kompozyty Solid Surface, z których powstają najlepsze

wanny, mają także wysoką odporność na zarysowania. Co  więcej, dzięki w  100% gładkiej strukturze

materiału, wanny Luxum® są bardzo proste do  utrzymania w  czystości.  Wanny wytwarzane są  innowacyjną

metodą formowania 3D i wykańczane ręcznie przez najlepszych polskich rzemieślników. Na życzenie przygo-

tujemy także powierzchnię w połysku lub modnej satynie matowej.



01| Frezowana wanna na wymiar: kolor biały, wymiary 160×81×54 cm, struktura satynowy mat



01| Wanna na wymiar: kolor biały, wymiary 195×129×58 cm, struktura satynowy mat
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Brodziki i powierzchnie prysznicowe

W nowoczesnej łazience nie może zabraknąć prawdziwego brodzika prysznicowego. Luxum® oferuje nieogra-

niczone możliwości stworzenia od podstaw i  dopasowania zabudowy prysznicowej. Współcześnie, strefa ką-

pielowa nie jest ograniczana jedynie wymiarami brodzika. Specjaliści Luxum® pomogą wybrać i dopasować ide-

alną formę, kolor, wysokość i głębokość brodzika. Sam brodzik można połączyć z monolitycznymi okładzinami 

ściennymi z tego samego materiału, bez widocznych łączeń, tworząc wyjątkowo ergonomiczną i czystą strefę 

kąpieli pod prysznicem. Szczególne zainteresowanie budzą brodziki o  niestandardowych, dużych rozmiarach 

z podziałem na strefę mokrą i suchą. 

Gwarancją doskonałego komfortu jest strefa prysznicowa wykonana na zamówienie. Każdy model brodzika bę-

dzie idealnie dopasowany do Twoich oczekiwań. Brodziki kompozytowe na wymiar od Luxum®, to doskonały 

sposób na rozwiązanie problemów z estetyką oraz  higieną w łazienkach i salonach kąpielowych. Wytwarzane 

z najwyższą starannością, stanowią nieodłączny element każdej dobrze urządzonej łazienki. Co więcej, brodziki 

w najpopularniejszych wariantach, np. typu walk — in pozwalają na aranżację modnej, otwartej przestrzeni w ła-

zience. Brodziki na wymiar Luxum®, eliminują problemy związane z niestandardowymi powierzchniami prysz-

nicowymi zbudowanymi z płytek, ponieważ są trwałe, higieniczne i szczelne.



01| Brodzik na wymiar: kolor biały, odpływ liniowy, struktura satynowy mat

 02| Brodzik na wymiar: kolor biały, odpływ liniowy, struktura satynowy mat



01| Brodzik na wymiar: kolor biały, odpływ liniowy, struktura satynowy mat

02| Umywalka: kolor biały, odpływ liniowy, struktura satynowy mat

 03| Umywalka betonowa: kolor ciemny szary, odpływ liniowy, gładka struktura



U M Y WA L K I 
B E T O N O W E
Ultralekkie umywalki z betonu architektonicznego

Umywalki z nowoczesnego, lekkiego betonu architektonicznego to doskonała propozycja dla osób poszukują-

cych wyposażenia łazienki lub salonu kąpielowego w modnych stylach eko, industrialnym czy Bauhaus. Każdy 

egzemplarz jest odlewany i wykańczany ręcznie na indywidualne zamówienie. 

Wraz z umywalkami betonowymi Luxum® otrzymujesz gwarancję dobrego wyboru, bezpieczeństwa i najwyż-

szej jakości. Co więcej, umywalki z betonu architektonicznego produkcji Luxum® charakteryzuje wysoka od-

porność na trudy codziennego użytkowania. Ciekawy design i wyjątkowość materiału uzupełnia trwałość i za-

chowanie pierwotnej estetyki przez wiele lat. Lekki beton architektoniczny o opatentowanej formule pozwala 

dostarczać umywalki samonośne, które łatwo zamontować nawet na cienkich i lekkich ściankach.



01| Umywalka betonowa: kolor jasny szary, odpływ liniowy, struktura porowata

 02| Umywalka betonowa: kolor antracyt, odpływ liniowy, gładka struktura



Umywalki z betonu architektonicznego stanowią oryginalny element aranżacji wnętrza, ponieważ doskonale łą-

czą się z wyposażeniem w kolorach czystej bieli, uniwersalnej szarości, szlachetnej czerni i ciepłego, naturalnego 

drewna. Beton architektoniczny świetnie komponuje się także ze stalą nierdzewną, aluminium, stalą kortenow-

ską, złotem, miedzią i szkłem.

 

Umywalki z  lekkiego betonu architektonicznego Luxum® zamawia się w  dowolnym rozmiarze, wybiera-

jąc wedle własnego uznania kształt misy, rodzaj odpływu — tradycyjny lub liniowy (szczelinowy) oraz odcień 

betonu. Razem z  umywalką, dostępne na zamówienie z  betonu architektonicznego są  wanny, blaty, brodziki,

meble i okładziny ścienne.

U M Y WA L K I 
B E T O N O W E



01| Umywalka betonowa: kolor antracyt, odpływ liniowy, gładka struktura

02| Panele Corten®: stal kortenowska na wymiar

 03| Wanna z ultracienkiego betonu architektonicznego: kolor szary



WA N N Y 
B E T O N O W E
Wanny z betonu architektonicznego

W dobrze zaprojektowanej łazience wanna staje się obiektem odgrywającym główną rolę. Niezwykłe właściwo-

ści prawdziwego betonu architektonicznego pozwoliły na stworzenie produktu, który kreuje doskonałą syner-

gię pomiędzy naturą a dobrym designem. 

Wanny betonowe Luxum® to awangarda w wyposażeniu łazienek, stworzona z dbałością o optymalny komfort 

użytkowania, rozsądną wagę, trwałość, bezpieczeństwo oraz higienę. Użytkownicy i projektanci doceniają peł-

nię możliwości, bo wannę można zamówić także w pojedynczym egzemplarzu, w dowolnym kształcie, rozmiarze, 

a do wyboru jest kilka charakterystycznych dla betonu odcieni.

W pełni wodoodporny beton architektoniczny opracowany został z myślą o najbardziej wymagających klien-

tach. Ciepła w dotyku, łatwa do utrzymania w czystości wanna w surowej, betonowej formie to gwarancja or-

ganizacji przestrzeni łazienkowej w unikalnym, postindustrialnym, nowoczesnym stylu. Luxum® to pierwszy

na świecie producent wanien z lekkiego betonu z hydromasażem.



01| Wanna z ultracienkiego betonu architektonicznego: kolor szary

 02| Brodzik z betonu architektonicznego: kolor szary



B R O D Z I K I 
B E T O N O W E
Luxum® dostarcza brodziki prysznicowe z ciepłego, lekkiego i w 100% higienicznego betonu architektoniczne-

go. Tak jak w przypadku brodzików z Corianu czy GFK Luxum®, także te z betonu można zamówić w zindywidu-

alizowanych konfiguracjach, dowolnym rozmiarze i kształcie, a nawet wybrać spośród kilku odcieni kolorystycz-

nych, które  są charakterystyczne dla betonu.

Luxum® jest pierwszym w  Europie dostawcą brodzików i  powierzchni prysznicowych z wodoodpornego

betonu architektonicznego oraz betonowych okładzin ściennych do stref mokrych. Na życzenie

specjaliści Luxum® pomogą dobrać odpowiedni brodzik i  zaaranżować strefę prysznica. Lekkie,

ciepłe  w dotyku, higieniczne, łatwe do utrzymania w czystości — absolutnie awangardowe zabudowy prysznico-

we z prawdziwego betonu architektonicznego to must have innowacyjnych i nowoczesnych łazienek.



01| Umywalka Cristalstone: kolekcja Linea Ideal, model U1100 — MCOLC

 02| Umywalka Cristalstone: kolekcja Linea Ideal, model U1100—MBPOLC



C R I S TA L S T O N E
Luksusowe umywalki i wanny

Marka Cristalstone® wyznacza trendy w nowoczesnych, dobrze zaprojektowanych łazienkach. Kolekcje umy-

walek i wanien przemawiają ujmującym designem, estetyką detali i innowacyjnymi rozwiązaniami materiałowy-

mi. Umywalki i wanny Cristalstone®, inspirują projektantów i architektów wnętrz z całej Europy. Kolekcje umy-

walek Cristalstone® charakteryzują ostre linie, geometryczne kształty, odpływy liniowe, przemyślane miejsca 

odstawcze, samonośna konstrukcja oraz idealnie gładka powierzchnia o satynowo — matowej strukturze.

Wanny Cristalstone® wyróżnia nowoczesność, która oznacza doskonale zaprojektowaną formę i niezrówna-

ną ergonomię. Dzięki innowacyjnym, lekkim kompozytom Solid Surface — GFK Luxum®, wanny z kolekcji Cri-

stalstone®, są wyjątkowo wytrzymałe, ciepłe w  dotyku, łatwe do utrzymania w czystości, emanują elegancją 

i imponują estetyką. Wanny wolnostojące Cristalstone®, jako jedyne pozwalają utrzymać ciepłotę wody dłużej 

niż wanny z innych materiałów. Cristalstone® to gotowe kolekcje wyposażenia łazienek, dostępne wyłącznie 

w najlepszych salonach.
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Kolekcja Linea Ideal — umywalki z odpływem liniowym

Awangardowe umywalki z odpływem liniowym, to rozwiązanie niezbędne w nowoczesnych aranżacjach luksu-

sowych łazienek i salonów kąpielowych. Dzięki dużej ilości miejsca odstawczego, umywalki z blatem i odpływem 

liniowym, stają się nie tylko intrygującą, nieocenioną ozdobą wnętrza, ale także prawdziwie użytecznym elemen-

tem wyposażenia.

Kolekcja Linea Simpla — umywalki z odpływem tradycyjnym

Niezwykły kunszt wnętrzarski dopasowany do perfekcji. Połączenie sprawdzonych rozwiązań technicznych z 

innowacyjnymi materiałami pozwoliło na stworzenie kolekcji umywalek idealnych, które odpowiadają na po-

trzeby tych najbardziej wymagających inwestorów.

Kolekcja Separado — umywalki nablatowe i wolnostojące

Umywalki stworzone z  monolitycznych kształtów w  formie klasycznych, geometrycznych brył. Dzięki

unikalnemu wzornictwu kreują przestrzeń, zmieniając ją w  prawdziwie luksusową aranżację. Wyposażenie

łazienek i  salonów kąpielowych z  serii Cristalstone Separado dedykowane jest  do aranżacji prywatnych

inwestycji, hoteli oraz miejsc użyteczności publicznej. Umywalki nablatowe i  wolnostojące są przeznaczone

dla osób, które cenią sobie wysoki komfort użytkowania i najlepszy, funkcjonalny design.



01| Umywalka Cristalstone: kolekcja Separado, model Tres

02| Wanna Cristalstone: kolekcja Separado, model Tres

 03| Umywalka Cristalstone: kolekcja Linea Ideal, model U1300—MBLOLB



01| Umywalki Cristalstone: kolekcja Separado, model Cinco



01| Umywalka Cristalstone: kolekcja Linea Ideal, model U800—MCOLC



01| Umywalka Cristalstone: kolekcja Linea Ideal, model U600—MCOLC

   02| Szafka pod umywalkę na wymiar
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Perfekcyjnie urządzona łazienka, to meble skrojone na miarę, idealnie dopasowane do konkretnego pomiesz-

czenia. Szafka pod umywalkę, szafka wolnostojąca i  zabudowa meblowa, to niezbędne elementy w  dobrze 

urządzonym pokoju kąpielowym. Ważne jest, aby meble były doskonale dopasowane zarówno do określo-

nego w  łazience stylu, jak  i  do potrzeb wszystkich domowników. Zwróć uwagę na szczegóły oraz odpowied-

ni dobór materiałów najwyższej jakości, ponieważ łazienka, to szczególne i  wymagające miejsce, gdzie liczą

się ergonomia, bezpieczeństwo i trwałość. 

To dlatego w  produkcji mebli łazienkowych na wymiar od Luxum® wykorzystuje się jedynie sprawdzone, 

doskonałej jakości materiały i  najnowszą wiedzę techniczną, czerpiąc z doświadczenia tradycyjnego sto-

larstwa. W  Luxum® wszystkie meble, blaty oraz szafki łazienkowe wykonywane są pieczołowicie, przez naj-

lepszych stolarzy i  formierzy. Każdy mebel łazienkowy wykonywany jest ręcznie, z  wykorzystaniem przy ob-

róbce detali zaawansowanych technologii CNC. Naturalne materiały stosowane w  meblarstwie od pokoleń,

uzupełniane są o  czarną stal lakierowaną proszkowo, stal nierdzewną, stal COR—TEN, aluminium, szkło,

lekki beton architektoniczny oraz  innowacyjne kompozyty Solid Surface: Corian®, Staron®, GFK  Luxum®,

a nawet włókno węglowe.



Naturalny fornir, matowe wykończenie, lub wy-

soki połysk frontów meblowych. Dowolny 

kształt mebli łazienkowych, bez żadnych ogra-

niczeń. W Luxum® wybór należy do Ciebie!

W  meblach łazienkowych na zamówienie, Luxum® 

jako prekursor innowacji, po raz pierwszy w  Pol-

sce, zastosował na frontach i  korpusach „zardze-

wiałą” stal COR—TEN® oraz natrysk prawdziwe-

go, lekkiego betonu architektonicznego Luxum 

Pure™. Długą eksploatację i  wygodę użytkowania 

mebli łazienkowych Luxum® gwarantują okucia 

i systemy meblowe Blum®. 

 

U  doradców Luxum® uzyskasz szczegółowe infor-

macje i bezpłatną wycenę zaprojektowanych mebli.  

Na życzenie, specjaliści firmy pomogą w pomiarach, 

doborze materiałów i zaprojektowaniu mebli do każ-

dej łazienki, salonu kąpielowego czy strefy SPA. 

Podczas projektowania mebli doskonale sprawdza 

się  zasada współtworzenia Luxum®. W trakcie tego 

procesu, firmowi projektanci wzornictwa pracują 

wspólnie z inwestorem lub jego architektem, nad fi-

nalną formą mebli.  W ten sposób rodzą się najlepsze 

rozwiązania, idealnie skrojone na miarę. 

Wspólnie z doradcami oraz projektantami Luxum®: 

dobierz odpowiednie materiały, kolory i  struktury, 

doprecyzuj styl i  wymiary, wybierz rodzaje wykoń-

czenia i  systemów, określ ilość szuflad, półek, fron-

tów i blatów.

Jeżeli jest taka potrzeba, ustal termin precyzyjnych 

pomiarów, dostawy oraz montażu.

M E B L E 
Ł A Z I E N K O W E

01| Szafka pod umywalkę na wymiar



01| Szafka pod umywalkę na wymiar: kolor biały, wykończenie lakierowane

02| Umywalka podwójna na wymiar: kolor biały, odpływ liniowy, struktura satynowy mat



01| Szafka z umywalką: kolor czarno — biały, wymiary 176×55×38 cm, struktura satynowy mat i połysk

 02| Ściana betonowa w kuchni: płyty 120×60 cm, kolor szary



B E T O N  
A R C H I T E K T O N I C Z N Y
Nr 1 w Polsce!

Urzekające struktury, ciekawe kolory, szeroki wybór formatów i nieograniczone możliwości kreacji. Jedyny be-

ton architektoniczny, który zachwyca estetyką detalu. Jest lekki, w 100% naturalny i niezwykle łatwy w obróbce 

oraz montażu. Płyty betonowe Creative Concrete™ od Luxum® są wyjątkowe na tle światowego rynku betono-

wych okładzin ściennych, ponieważ nie zawierają sztucznych włókien i są wolne od formaldehydów. 

Panele betonowe od Luxum® korzystnie wpływają na doskonały efekt wizualny aranżowanej przestrzeni. Jakość 

dająca wspaniały rezultat jest osiągana dzięki unikalnej recepturze, dopracowanej metodzie ręcznej produkcji, 

pasji, wiedzy i doświadczeniu. Beton architektoniczny Luxum® niezmiennie zachowuje swoje naturalne walory, 

bez udziału sztucznych włókien i szkodliwych, chemicznych przyspieszaczy. Dlatego jest bezpieczny dla zdro-

wia, nie pyli, nie żółknie, nie płowieje, nie wydziela kwaśnego „betonowego” zapachu. Jest stosowany bez obaw 

nawet tam, gdzie przebywają dzieci, osoby z alergią, czy wrażliwe zwierzęta. Dzięki łatwości swobodnego doci-

nania i niskiej wadze jest dobrym wyborem na dekoracyjną okładzinę nawet do zabudowy lekkich ścian.
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Doskonała jakość możliwa jest dzięki najlepszym składnikom: selekcjonowanym kruszywom, szwajcarskim i duń-

skim cementom oraz czystej wodzie. Tajemnica płyt Creative Concrete™ z betonu architektonicznego Luxum® 

tkwi także w  długim i  spokojnym dojrzewaniu w  specjalnych komorach z  kontrolowaną atmosferą. 

Beton architektoniczny z  powodzeniem zaaranżujemy nie tylko na ścianie w  salonie lub korytarzu, ale także

jako okładzinę kominkową i  posadzkową. Na specjalne życzenie, beton architektoniczny Luxum®, w  inno-

wacyjnej, wodoodpornej, ultralekkiej formule Pure™ może być fabrycznie natryskiwany na powierzone elementy,

fronty meblowe, blaty, małą architekturę.

01| Ściana betonowa w salonie: płyty 120×60 cm, kolor szary



01| Ściana z betonu ryflowanego: płyty 1350 × 489 × 30 mm, kolor szary



01| Kominek z płyt betonowych: płyty 120×60 cm, kolor szary



01| Ściana betonowa w kuchni: płyty 90×55 cm, kolor szary



Elewacje 

Płyty z betonu architektonicznego to optymalne rozwiązanie dla perfekcyjnego, ekologicznego i ekonomiczne-

go inwestowania w wykończenie ścian zewnętrznych, elewacji, posadzek, tarasów, ogrodzeń i schodów. 

Szybka, łatwa obróbka oraz szeroki wybór prostych możliwości montażowych, od klejenia, przez przykręcenie 

śrubami ozdobnymi, po niewidoczne kotwienie w systemie elewacji wentylowanych. Doskonałe parametry be-

tonu architektonicznego Creative Concrete™, sprawiają, że  jego wykorzystanie do zastosowań  na  zewnątrz, 

to znakomite rozwiązanie. Ten beton architektoniczny dzięki swoim właściwościom zachowuje wysokie walo-

ry estetyczne, w całym okresie długiej eksploatacji. Beton od Luxum® nie płowieje, nie żółknie, jest odporny 

na pęknięcia, bez względu na panujące na zewnątrz warunki. Dlatego jest tak uniwersalnym, a jednocześnie luk-

susowym i pożądanym materiałem. 

Płyty betonowe od Luxum® są mrozoodporne i ognioodporne. Posiadają atest bezpieczeństwa PZH i certyfikat 

jakości CE. Wybór płyt betonowych Creative Concrete™ produkcji Luxum® to propozycja dla osób dbających 

o wartość estetyczną i użytkową zarówno w domach prywatnych, jak i budynkach użyteczności publicznej.
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01| Elewacja betonowa: płyty 120×60 cm, kolor szary

*Zdjęcie wykonane w letnim deszczu.

    02| Elewacja betonowa: płyty 120×60 cm, kolor szary



01| Elewacja betonowa: płyty 120×60 cm, kolor szary

*Zdjęcie wykonane w letnim deszczu.



01| Produkcja płyt z betonu architektonicznego Luxum®



01| Produkcja: próbki płyt z betonu architektonicznego Luxum®



01| Elewacja betonowa: płyty 120×60 cm, kolor szary



Niekwestionowanym trendem w wyposażeniu wnętrz są aranżacje z  betonu dekoracyjnego. Dotychczas do-

stępne jedynie w  formie płyt betonowych, teraz występują także w  postaci wyjątkowego betonu cienkowar-

stwowego. Ten, choć z  pozoru doskonale znany materiał zaskakuje swoją funkcjonalnością i  niepowtarzalną 

estetyką. Dzięki zaawansowanej technologii wykonania, beton cienkowarstwowy osiąga doskonałe parametry 

techniczne, takie jak: odporność na wilgoć, paroprzepuszczalność, czy wysoka wytrzymałość na ścieranie. Jego 

zastosowanie jest możliwe praktycznie wszędzie — sprawdzi się perfekcyjnie w miejscach,  w których zastoso-

wanie płyt betonowych jest niemożliwe. 

Beton cienkowarstwowy dostępny jest z usługą wykonania na terenie całej UE. Dzięki temu aplikacja betonu 

przebiegnie zgodnie z  założeniami projektowymi, a  otrzymany efekt z  pewnością zachwyci swoją doskonałą, 

naturalną harmonią i prostotą. Architekci i projektanci wnętrz chętnie wykorzystują aranżacje z użyciem betonu 

w swoich najlepszych projektach. Cienkowarstwowy beton doskonale odnajdzie się w towarzystwie minimali-

stycznych dodatków. Może stanowić zarówno zrównoważone tło dla całej aranżacji, jak i najważniejszy punkt 

w kreowanym pomieszczeniu.

C I E N K O WA R S T W O W Y  B E T O N 
A R C H I T E K T O N I C Z N Y 



01| Cienkowarstwowy beton architektoniczny: cemento grigio

 02| Cienkowarstwowy beton architektoniczny: cemento grigio



Najważniejszą zasadą, która charakteryzuje dobrze skomponowane wnętrza, jest funkcjonalność. Tyn-

ki strukturalne stanowią jedno z  najlepszych rozwiązań technologicznych na miarę XXI wieku w  kategorii 

okładzin ściennych. Znajdują one zastosowanie szczególnie tam, gdzie na pierwszym miejscu stawiamy wy-

godę i  elegancję. Połączenie odważnych struktur z  delikatnym, ale równocześnie trwałym wykończeniem 

dało możliwość stworzenia niepowtarzalnych tynków strukturalnych o  dokładnie dopracowanych parame-

trach użytkowych. Dzięki swoim unikalnym właściwościom, tynki dekoracyjne doskonale przewodzą ciepło 

i pozwalają oddychać ścianom. 

Prawdziwie nieszablonowe efekty, powstałe z użyciem tynków strukturalnych od Luxum® goszczą w dobrze 

urządzonych przestrzeniach, gdzie na co dzień jakość spotyka się z dobrym designem. To sprawia, że tak chętnie 

są wykorzystywane w projektach apartamentów, mieszkań czy modnych pomieszczeń w loftowym stylu. W ko-

lekcji tynków dekoracyjnych od Luxum® znalazły się najczęściej poszukiwane, niepowtarzalne wzory. W trosce 

o najlepszy efekt wizualny tynki strukturalne dostępne są wraz z aplikacją, wykonywaną przez autoryzowanych 

specjalistów Luxum®. Dzięki temu tynk stanie się doskonałą ozdobą w indywidualnym stylu, która odpowiada 

najnowszym trendom w aranżacji luksusowych wnętrz.
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01| Tynk strukturalny: verde bottiglia

 02| Tynk strukturalny: cemento naturale



C O R T E N ®

COR—TECH™, to innowacyjne okładziny — panele 

ścienne  z  „zardzewiałej” stali CORTEN®. Odpo-

wiednio przycięta oryginalna stal kortenowska klasy 

A, zimnowalcowana o grubości 1,5 mm jest laserowo 

przycinana na zamówiony format. Brzegi są staran-

nie zagięte maszynowo. Powstała wnęka uzupełnia-

na jest fabrycznie specjalnym podbiciem, w zależno-

ści od późniejszego przeznaczenia gotowych paneli. 

Kolejnym krokiem jest proces naturalnego patyno-

wania rdzą zewnętrznej powierzchni stali. W  ten 

sposób powstają panele COR—TECH™, które służą 

jako okładziny ścienne i elewacyjne, elementy małej 

architektury czy fronty meblowe. Dostępne na za-

mówienie, przygotowane w  indywidualnych forma-

tach z systemem szybkiego montażu na klej. Panele 

dekoracyjne COR—TECH™, nie wymagają żadnych 

zabiegów zabezpieczających, nawet przy zastoso-

waniu na zewnątrz budynków. 

Panele COR—TECH™ ze stali kortenowskiej na wy-

miar to doskonały wybór zarówno dla inwestycji 

prywatnych, jak i użyteczności publicznej (restaura-

cji, biurowców, galerii handlowych). COR—TECH™ 

to awangarda stylu nowoczesnego do wnętrz i  na 

elewacje. Dzięki swoim unikalnym właściwościom, 

elementy ze stali kortenoskiej doskonale reagują na 

kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, zmienno-

ścią temperatur, opadami deszczu i śniegu, oraz pro-

mieniami UV. Każdy element ze stali kortenowskiej 

wykonywany na wymiar przechodzi przez naturalny 

proces patynowania (rdzewienia), dzięki któremu 

efekt jest całkowicie niepowtarzalny. 



Panele COR—TECH™ z  oryginalnej stali CORTEN® pokrywają się rdzawą patyną do głębokości

0,1 mm. Dzięki naturalnym procesom patynowania panele stają się wyjątkową ozdobą w  nowoczes-

nych wnętrzach i na elewacjach. Montaż paneli COR—TECH™, zarówno w warunkach zewnętrznych, jak i we-

wnątrz budynków jest niezwykle szybki i prosty. 

Dzięki unikalnym właściwościom prawdziwej stali CORTEN®, możemy urządzić wnętrze z klasą o prawdziwym, 

unikalnym designie. Z całą pewnością, wnętrza, w których pojawi się stal kortenowska, staną się wybitną, cieka-

wą dla oka aranżacją. Panele ze stali kortenowskiej to gwarancja doskonałego efektu, który nie zginie w tłumie 

pospolitych rozwiązań architektonicznych. Panele COR—TECH™ produkcji Luxum®, świetnie łączą się z: beto-

nem architektonicznym, cegłą, kamieniem, drewnem, szkłem oraz farbami w jasnych kolorach. Ciekawe rozwią-

zanie stanowią panele COR—TECH™ UNIQUE DESIGN, na których naturalna rdzawa patyna, może być zatrzy-

mana na określonym wcześniej etapie dojrzewania z  ochroną przed zabrudzeniami. COR—TECH™ UNIQUE 

DESIGN, najczęściej wybierane są  do pomieszczeń o  podwyższonej wilgotności oraz jako fronty meblowe

i okładziny małej architektury.

C O R T E N ®



01| Panele CORTEN®: stal kortenowska w kuchni



01| Panel CORTEN®: szyld na zamówienie ze stali kortenowskiej



01| Corten®: logo ze stali kortenowskiej na wymiar

 02| Hausder™: lamelki pionowe na wymiar

 03| Płyty z betonu architektonicznego: płyty 120×60 cm, kolor szary
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Lamele dekoracyjne szyte na miarę

Dekoracyjne panele ścienne Hausder™ to materiał ponadczasowy, który subtelnie podkreśla wykończenie 

wnętrza. Dopasowane względem siebie, pionowe drewniane elementy są zaprojektowane i wykonane w 100%

na wymiar. Razem tworzą niepowtarzalną aranżację, kreując jej indywidualny charakter. 

Finalny wygląd paneli drewnianych Hausder™ doskonale wpisze się w gust każdego, wytrawnego konesera no-

woczesnej architektury wnętrz. Panele dekoracyjne Hausder™ wykorzystuje się jako ozdoby ścienne i sufitowe 

w przestrzeni prywatnej oraz komercyjnej. Rozwiązania dla każdej z realizacji, dostosowywane są indywidual-

nie. Najczęściej panele Hausder™ występują w formie żaluzji w orientacji pionowej. Panele Hausder™ zdobią 

wnętrza salonów, korytarzy, kuchni, sypialni, restauracji, biurowców i innych budynków użyteczności publicznej. 

Lamele ścienne Hausder™ występują w  formie pojedynczych szczebli lub gotowych instalacji z  tylną ścianką 

w dowolnym kolorze. Hausder™ to uniwersalne rozwiązanie od Luxum®, do szybkiego montażu.



01| Hausder™: lamelki sufitowe na wymiar



01| Hausder™: lamelki pionowe na wymiar



L U X F O R M AT ™

Najwyższa jakość płytek z luster francuskiej produkcji

Płytki lustrzane Luxformat™ to unikatowa ozdoba wnętrza dedykowana  salonom, kuchniom, łazienkom, ciągom 

komunikacyjnym, strefom SPA, oraz obiektom użyteczności publicznej. Dzięki zastosowaniu płytek wykonanych 

z  luster wysokiej jakości wnętrze zyskuje wyjątkowy charakter, kreujący atmosferę całej aranżacji. Refleksy 

świetlne odbijające się w płytkach, doskonale rozświetlą zaaranżowaną przestrzeń, nadając jej subtelnego bla-

sku.

Właściwości fazowanych płytek lustrzanych, powodują optyczne powiększenie przestrzeni, bez efektu „śle-

dzenia” jak w  zwykłych lustrach.  Duży wybór kolorów luster oraz standardowych rozmiarów, z  możliwością 

zamówienia płytek na wymiar, pozwala na osiągnięcie zamierzonego efektu bez kompromisów. Precyzyjnie wy-

konane płytki lustrzane Luxformat™ powstają przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii, gwarantujących 

ich niezawodną jakość. Kafelki lustrzane od Luxum®, są wytrzymałe mechanicznie, łatwe w  obróbce (można 

je przycinać zwykłym nożykiem do szkła) i przeznaczone do szybkiego montażu na klej. Luxformat™, to jedyna 

polska marka płytek lustrzanych o zwiększonej odporności na korozję. Specjalne, podwójne podlustrze, zabez-

piecza przed korozją i gwarantuje niezwykłą, szlachetną głębię odbicia.



01| Luxformat™: płytki lustrzane 10×30 cm pomiędzy blatem a szafkami kuchennymi

   02| Luxformat™: płytki lustrzane 10×20 cm



01| Luxformat™:  płytki lustrzane 30×10 cm i 15×10 cm

02| Umywalka na wymiar: kolor biały, wymiary 160×45×85 cm, struktura satynowy mat

 03| Panele MDF 3D™: wzór nr 1



PA N E L E  
M D F  3 D ™
Panele MDF 3D™ Luxum® — nowoczesna, dekoracyjna okładzina ścienna  z  naturalnego materiału,

do szybkiego montażu na klej, bez widocznych łączeń. Doskonała oferta wykończenia i aranżacji ścian w salo-

nach gościnnych, sypialniach, pokojach dziecięcych, łazienkach, korytarzach oraz w pomieszczeniach użytecz-

ności publicznej, galeriach, restauracjach i biurowcach. 

Setka wzorów standardowych albo wzory według własnego pomysłu, możliwość malowania dowolną farbą 

lub lakierowania, oraz formaty docinane na wymiar — to gwarancja nieograniczonych możliwości kreacji wnętrza 

w wybranym stylu. To jedyne tego typu, tak dobre rozwiązanie, przewyższające pod względem estetyki i walo-

rów użytkowych, panele gipsowe czy z tworzyw sztucznych. Panele MDF 3D™ Luxum®, są ciekawym pomysłem 

nie tylko na ściany, ale także dekorację sufitów i frontów meblowych. Dekoracyjne panele ścienne MDF 3D™ 

od Luxum® mają unikalne walory wygłuszające i poprawiające akustykę pomieszczeń. Wykonywane na bazie 

drewnopochodnej płyty MDF 3D™, są rozwiązaniem w pełni bezpiecznym dla zdrowia i przyjaznym dla środo-

wiska. Pozwalają ścianom oddychać, tworząc dobry mikroklimat, bez ryzyka rozwoju pleśni pod panelami i pod-

legają recyklingowi w 100%. Jedyne na rynku panele dekoracyjne 3D, z gwarancją kontynuacji wzoru i montażu

bez widocznego łączenia.



01| Panele MDF 3D™: wzór nr 89



01| Panele MDF 3D™: wzór nr 58
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Luminato® — oświetlenie, które kształtuje wyobraźnię 

Lampy przeznaczone do wnętrz wymagających kreatywnego ożywienia oraz wprowadzenia elementu, dzięki 

któremu aranżacja nabierze unikalnego charakteru. Luminato® to prestiżowe lampy wiszące charakteryzujące 

się klasyczną, a  zarazem odważną  formą otwartej półkuli. Lampy Luminato® wytwarza się w  100% ręcznie, 

z użyciem wyselekcjonowanych materiałów kompozytowych GFK, dzięki czemu uzyskujemy wyjątkowe możli-

wości ciekawych kreacji, nie tylko formą i kolorem, ale także unikalnością materiału. 

Niepowtarzalny charakter każdego egzemplarza cechuje idealnie gładka powierzchnia na zewnątrz półkuli, 

a wewnątrz swoista struktura surowego włókna cyrkonowego. Klasyczny design w połączeniu z nowoczesnym 

materiałem i dużymi formatami lamp Luminato® nadaje wnętrzu pożądaną wyrazistość. Doceniane przez archi-

tektów i inwestorów lampy Luminato® w formie półkuli to prawdziwa wizytówka dobrego designu w aranżacji 

Twojej przestrzeni. Luminato® jest rozwiązaniem kreującym klimat domów, gabinetów, luksusowych recepcji, 

czy ekskluzywnej przestrzeni handlowej. Kolory zewnątrz, jak i wewnątrz półkuli mogą być dobierane dowol-

nie. Szczególnie wyróżnia się lampa Luminato® „Poświata Księżyca”, gdzie swoiście transparentny materiał  od-

zwierciedla  piękno księżyca w bezchmurną noc. Luminato® dostępne są z tradycyjnymi źródłami światła lub 

nowoczesnymi, bezpiecznymi dla oczu plafonami LED, z funkcją zmiany barwy i natężenia światła oraz progra-

mami emisji światła dziennego, lub podobnego do płomienia woskowej świecy, relaksującego blasku tradycyj-

nych żarówek Edisona. Całość dopełnia wyjątkowy wybór zawiesi oraz kabli.



L U M I N AT O ®
Rozświetl pięknem swoją przestrzeń! Skomponuj lampę od Luminato® — wybierz: 

• rozmiar oprawy, 

• strukturę wewnętrzną i zewnętrzną, 

• kolor wewnętrzny i zewnętrzny, 

• długość, kolor i rodzaj zawiesia,

• źródło światła.



01| Lampa Luminato®: kolor żółty

 02| Umywalki wielostanowiskowe w Kompleksie Złote Tarasy w Warszawie



U M Y WA L K I 
W I E L O S TA N O W I S K O W E
Umywalki idealnie dopasowane do potrzeb inwestycji

Umywalki wielostanowiskowe od Luxum®, są dedykowane do nowoczesnych łazienek w: galeriach, biurow-

cach, hotelach, stacjach paliw, budynkach użyteczności publicznej, muzeach, hotelach, placówkach medycznych. 

Umywalki wielostanowiskowe i  blaty realizowane do inwestycji komercyjnych, to wyzwanie dla profesjonali-

stów. Luxum® zapewnia pełną odpowiedzialność, doradztwo techniczne, bezpieczeństwo, jakość materiałów 

i estetykę detali. Doskonały wybór zarówno dla małych, jak i dużych inwestycji.  

Możliwość zamówienia umywalki według indywidualnego projektu, zgodnie z oczekiwaniami inwestora, odpo-

wiada wysokim wymaganiom, jakie obecnie stawiane są nowoczesnym budynkom komercyjnym i  użyteczno-

ści publicznej. Umywalki wielostanowiskowe Luxum® z kompozytów Solid Surface — GFK Luxum®, Corian®, 

Krion®, Kerrock®, Staron®, Hi—Macs® lub wodoszczelnego betonu architektonicznego, realizowane są w do-

wolnym rozmiarze, kształcie i kolorze. Odznacza je niezwykła trwałość i odporność na trudy wieloletniej, inten-

sywnej eksploatacji. 



Zalety umywalek na wymiar Luxum®, to perfekcja 

wykończenia detali, gładka i higieniczna powierzch-

nia bez widocznych łączeń, która jest łatwa do utrzy-

mania w  czystości nawet przy minimalnym zaanga-

żowaniu serwisu. Wielostanowiskowe umywalki 

monolityczne to wzrost bezpieczeństwa higienicz-

nego i  większe poczucie estetyki, przy jednocze-

snym, wyraźnym zmniejszeniu nakładów na środki 

czystości i serwis sprzątający.

Zastosowanie umywalek Luxum® w  łazienkach 

ogólnodostępnych wiąże się z  szeregiem korzyści 

płynących z  innowacji, nowoczesnego designu, do-

stosowania do specyfiki obiektu, trwałości oraz niż-

szych kosztów pielęgnacji. Monolityczne umywalki 

Luxum®, dostarczane są na życzenie z  montażem, 

5—letnią gwarancją oraz kompletną dokumentacją 

do odbiorów i eksploatacji. 

Wybierając umywalki Luxum®, otrzymujesz pew-

ność realizacji na najwyższym poziomie i spełnienie 

rygorystycznych wymagań stawianych wyposażeniu 

sanitarnemu w  łazienkach użyteczności publicznej, 

zgodnych z obowiązującymi normami bezpiczeń-

stwa.

01| Umywalki wielostanowiskowe w Galerii Gemini Park Tychy 

U M Y WA L K I
W I E L O S TA N O W I S K O W E



01| Umywalki wielostanowiskowe w Kompleksie Złote Tarasy w Warszawie



01| Umywalki wielostanowiskowe w Centrum handlowym Galeria Kazimierz



Recepcje i  lady recepcyjne wykonywane na zamówienie, zgodnie z  indywidualnym projektem, są najlep-

szą wizytówką instytucji, ponieważ w  dużej mierze świadczą o  jej statusie. Pokazują siłę ekonomiczną,

prestiż i  pozycję na rynku. Luxum® przygotowuje na indywidualne zamówienie lady i  zabudowy recepcyjne, 

odpowiednie dla każdego typu firmy i organizacji. 

Realizacja recepcji w  dowolnym kształcie  i  rozmiarze z  materiałów nowoczesnego oraz tradycyjnego stolar-

stwa  to doskonały element reprezentacyjny każdej firmy. Specjalizacja w urządzaniu recepcji klasy premium, 

o zróżnicowanym budżecie, to dostosowanie każdego detalu do wymagań inwestorskich oraz spójność aranża-

cyjna. Luxum® wyróżnia budowa recepcji z użyciem materiałów innowacyjnych, o dużym potencjale kształto-

wania formy oraz wybitnych walorach użytkowych i estetycznych. 

Luxum® to lider realizacji projektów lad recepcyjnych, mebli nietypowych i indywidualnie projektowanych form 

architektonicznych z kompozytów Solid Surface takich jak Corian®, Staron®, Kerrock®, Hi—Macs®, Krion®, 

lekkich kompozytów GFK Luxum®, włókno węglowe — Carbon, Kevlar itp.
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01| Lada recepcyjna 



Luxum®, jest prekursorem realizacji projektów lad recepcyjnych i wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej 

z lekkiego betonu architektonicznego, „zardzewiałej” stali COR—TEN® oraz stali czarnej — surowej i lakiero-

wanej. Dzięki technologii CNC 3D nawet tradycyjne materiały jak MDF czy drewno, mogą uzyskać dowolny 

kształt. W produkcji zabudów meblowych i form architektonicznych Luxum® korzysta także z takich sprawdzo-

nych materiałów jak: forniry naturalne, modyfikowane, HPL, szkło, płyty warstwowe, pleksi, aluminium, miedź, 

mosiądz, masy strukturalne oraz spieki kwarcowe i wiele innych.

 

Lady recepcyjne są na poszczególnych etapach wykańczane i montowane w 100% ręcznie,  zarówno w postaci 

prostych, jednolitych brył, jak i najbardziej skomplikowanych kształtów o dowolnej długości, wysokości i sze-

rokości. Dlatego Luxum® realizuje nawet najbardziej skomplikowane projekty, także o  ponadstandardowych 

gabarytach i niezwykłych formach. Recepcja zamówiona w Luxum® doskonale podkreśli funkcję, jaką pełni or-

ganizacja inwestora w przestrzeni publicznej, czy biznesowej. Korzystne rozwiązania Luxum®, to nie tylko opty-

malizacja kosztów inwestycji, ale szczególny nacisk na jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo dostarczanych 

lad recepcyjnych i  elementów małej architektury. Wraz z  wyposażeniem, firma dostarcza dokumentację wy-

maganą przez instytucje kontrolne do odbiorów i  eksploatacji.  Wyposażenie od Luxum® buduje wizerunek, 

zapewnia funkcjonalność i wysokie standardy jakości.

L A D Y 
R E C E P C YJ N E



01| Lada recepcyjna na wymiar, materiał: Corian®

 02| Mała architektura w sali zabaw w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie
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Komfort i bezpieczeństwo małej architektury na zamówienie

Podczas produkcji nawet najbardziej nieszablonowych elementów małej architektury zdobiących przestrzeń 

publiczną i prywatną kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo. Wszystkie materiały, z których korzysta-

my na każdym etapie realizacji, posiadają niezbędne atesty. 

W razie potrzeby, pracujemy wyłącznie na materiałach spełniających odpowiednie wymogi ochrony przeciw-

pożarowej, oraz emisji substancji lotnych. Mała architektura od Luxum® jest dostarczana łącznie ze wszyst-

kimi wymaganymi dokumentami, tak aby finalne użytkowanie mogło przebiegać bezproblemowo i  w  zgodzie

z obowiązującymi przepisami. 

01| Donice na wymiar w biurowcu North Gate w Warszawie



M A Ł A
A R C H I T E K T U R A
Nietypowe formy architektoniczne małej architektury

Najwyższa jakość, perfekcyjny design oraz najlepszej klasy materiały — z połączenia tych trzech niezastąpio-

nych elementów powstają niezwykłe formy architektoniczne, dostarczane w  100% na zamówienie. Luxum® 

realizuje małą architekturę, nietypowe wyposażenie wnętrz o charakterze publicznym oraz prywatnym, aran-

żując wyjątkowe przestrzenie. Wystarczy przesłać do nas rysunek, wizualizację, projekt lub inną inspirację — na 

ich podstawie stworzymy nawet najbardziej skomplikowane elementy małej architektury o dowolnej wielkości, 

wybranym kolorze i unikatowym wzorze. 

Ciekawe rozwiązania architektoniczne od Luxum® takie jak meble wielofunkcyjne, donice, siedziska, obudowy, 

instalacje artystyczne, interaktywne elementy wyposażenia przestrzeni zdobią przestrzenie prywatne, wnętrza 

biurowców, galerie handlowe, muzea, kina, filharmonie, teatry i wiele innych miejsc, przez które każdego dnia 

przechodzą setki klientów, zwiedzających lub uczestników emocjonujących wydarzeń.

Od pomysłu do realizacji

Z Luxum® zaprojektujesz i zrealizujesz nawet najbardziej skomplikowane projekty zgodnie z filozofią „Nasz ze-

spół, jest Twoim zespołem”. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeżeli jesteś projektantem_ką, nasz zespół podzieli 

się wiedzą techniczną na temat materiałów i technologii produkcji. Będzie wsparciem w procesie projektowania, 

tak aby wyeliminować ewentualne niedoskonałości i stres podczas realizacji.  Jeśli nie dysponujesz projektan-

tem lub wiedzą z zakresu zaawansowanego projektowania wzornictwa, nasz zespół będzie wsparciem lub skon-

taktuje Cię z renomowanymi projektantami wzornictwa przemysłowego.
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Postaw na jakość i sprawdzonego producenta

Dbamy o profesjonalne doradztwo i dokładne wykonanie. Fuzja wyjątkowej trwałości materiałów oraz jakości 

pracy stanowi podstawę doskonałego rezultatu. Nasz zespół dysponuje nowoczesnym i zaawansowanym tech-

nologicznie parkiem maszynowym. Z pewnością możesz powierzyć zadania doświadczonej kadrze specjalistów, 

której efekty pracy są na bieżąco sprawdzane dzięki wieloetapowemu systemowi kontroli jakości. Wiemy też, jak 

ważne jest dotrzymanie terminów i realizacja zgodnie z założeniami projektu. Tysiące wykonanych przez nas re-

alizacji pomogły nam zdobyć bezcenne doświadczenie. Zespół oddany do Twojej dyspozycji pracuje z udziałem 

najnowocześniejszych technologii obróbki różnorodnych materiałów, w tym autoklawów, pras, frezarek CNC 

— 5 i 3—osiowych, robotów obróbczych i spawalniczych, drukarek 3D.

Mała architektura Luxum® — unikalny efekt

Każdy unikatowy produkt małej architektury, który opuszcza zakłady Luxum®, stanowi rewelacyjną propozy-

cję do aranżacji zarówno we wnętrzach komercyjnych, jak i  prywatnych. Nie musisz się  już obawiać o  zasto-

sowanie zbyt śmiałych form w  swoim projekcie. Twoje wizje lub te współtworzone z  Twoim architektem zo-

staną zrealizowane. Pozwól, aby finalna aranżacja nie tylko zaskakiwała swoją oryginalnością, ale także była 

atrakcyjna wizualnie, sprawiając, że  wprawni obserwatorzy architektury zachwycą się  estetyką dobrego

designu w wyjątkowym wydaniu.

01| Elementy małej architektury w sali zabaw w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie



01| Elementy małej architektury w sali zabaw w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie



Luxum® to unikalne połączenie kunsztu tradycyjnego rzemiosła artystycznego i  nowoczesnych technologii 

CNC 3D. Doświadczeni, wykwalifikowani projektanci, fachowcy, technolodzy, doradcy techniczni i rzemieślnicy 

artystyczni czuwają nad stworzeniem szczegółowego projektu i dokładnym wykonaniem każdego z tych nie-

zwykłych produktów. Innowacyjne technologie i wyposażenie manufaktury w najnowocześniejsze urządzenia 

produkcyjne, w połączeniu z ręczną pracą doświadczonego rzemieślnika, gwarantują precyzję i  idealną zgod-

ność finalnego produktu z projektem. A to wszystko przy zachowaniu całej pasji i duszy, która jest wkładana 

w ręcznie wykańczany produkt. 

Dbamy o to, co dla Ciebie najważniejsze. Liczy się piękno, bezpieczeństwo i trwałość. Każdy dostarczany przez 

nas produkt, przechodzi przez proces wieloetapowej kontroli jakości. Luxum® stawia ciągły nacisk na jakość 

i innowacje. Wszystkie wyroby produkowane są z materiałów luksusowych, w najlepszym gatunku, nadających 

piękny wygląd oraz doskonałe parametry użytkowe.

T E C H N O L O G I E



01| Beton architektoniczny: próbki



01| Produkcja płyt z betonu architektonicznego



01| Produkcja wyposażenia sanitarnego



01| Produkcja wyposażenia sanitarnego



M AT E R I A ŁY
Innowacyjne lub tradycyjne, ale zawsze najwyższej klasy materiały. Wybierane w  trosce o  bezpieczeństwo, 

trwałe piękno dostarczanego produktu i ochronę środowiska.

GFK LUXUM® Solid Surface — opracowany przez ekspertów, najwyższej jakości, ultralekki, przyjemny w do-

tyku kompozyt, stosowany przy realizacji wyrobów sanitarnych. Nieograniczone możliwości kreacji form archi-

tektonicznych, bez widocznych łączeń.

CORIAN® Solid Surface — dzięki swoim niepowtarzalnym właściwościom, Corian® można poddać procesowi 

gięcia i formowania 3D, dzięki czemu uzyskujemy najbardziej kreatywne formy architektoniczne.

BETON ARCHITEKTONICZNY — lekkie płyty betonowe nr 1 w Polsce — bez szkodliwych sztucznych włókien 

— w 100% naturalny — do szybkiego montażu we wnętrzach i na elewacjach.

STAL CORTEN® — stal pokrywająca się rdzawą patyną, przeznaczona do montażu we wnętrzach i na elewacjach. 

Gotowe do montażu, przygotowywane na wymiar, panele dekoracyjne COR—TECH™ ze stali COR—TEN, do wnętrz

i na elewacje.

LUXFORMAT™ — płytki lustrzane wykonywane precyzyjnie z najwyżej jakości luster francuskiej firmy Saint 

Gobain. Od klasyki po szlachetne odcienie lustra.

Sprawdź próbki materiałów — dowiedz się więcej na www.luxum.pl.



01| Produkcja wyposażenia na zamówienie



C H E M I A 
B U D O W L A N A

LUXUM INDUSTRY™ jest marką innowacyjną w dziedzinie specjalistycznej chemii budowlanej i montażowej 

dla profesjonalistów oraz szerokiego rynku konsumpcyjnego. Na podstawie unikalnej wiedzy, ciągle wdraża-

my najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny chemii montażowej, zabezpieczającej, regeneracyjnej i czysz-

czącej. Wybieramy opatentowane, najlepsze formuły, aby zapewnić 100% skuteczności, bezpieczeństwa

oraz doskonały efekt dla każdej realizacji. 

Produkty LUXUM INDUSTRY™ zostały perfekcyjnie dostosowane do określonych zastosowań, potrzeb

i  specyfiki rynku, na które zostały przeznaczone. Ze szczególnym uwzględnieniem przydatności w  techno-

logiach i materiałach stosowanych w budownictwie europejskim oraz eliminacji ryzyka dla środowiska, dzieci 

i osób z alergią. LUXUM INDUSTRY™ to nowe spojrzenie na kwestie technologii, ekologii, jakości i dostępności. 

Produkty LUXUM INDUSTRY™ wymagają doskonałości na każdym etapie. Dlatego ich produkcję powierzyli-

śmy światowym koncernom, liderom w produkcji zaawansowanych produktów chemicznych. Jesteśmy pewni, 

że unikalne formuły w połączeniu z reżimem jakości największych koncernów, to najlepszy możliwy wybór.



J A K 
Z A M AW I A Ć ?
Jak dowiedzieć się więcej i uniknąć stresu związanego z zamówieniem?

Urządzanie wnętrz może być wyzwaniem, gdzie łatwo o stresujące i kosztowne pomyłki. Luxum® to oszczędność 

czasu i komfort składania zamówień. Troski i problemy z urządzaniem wnętrz, chociaż w części możesz spokojnie 

powierzyć zaufanym konsultantom i doradcom technicznym. Dopilnują, aby wybór był dobry i bezproblemowy. 

W razie potrzeby zorganizują wizytę fachowca na budowie, dokonanie oględzin i pomiarów. Przedstaw osobiście  

w salonie Luxum®, zadzwoń, wyślij e—mailem lub przez formularz kontaktowy na stronie internetowej, zamów 

przez nasz sklep internetowy albo przekaż za pośrednictwem mobilnego doradcy Luxum® swój pomysł, projekt, 

rysunek, inspirację, szkic, zdjęcie lub opis z podaniem orientacyjnych wymiarów, kolorów, kształtów. 

Po przyjęciu zgłoszenia, Twój indywidualny konsultant skontaktuje się w celu omówienia najkorzystniejszych 

rozwiązań, dokona wyceny inwestycji, przedstawi warunki przyjęcia zamówienia oraz odpowie na pytania 

związane z  całym przebiegiem realizacji, zaczynając od procesu projektowego, aż do dostawy wyposażenia. 

Na życzenie, projektanci Luxum®, będą współpracowali z Tobą lub wskazanym architektem, na każdym etapie 

realizacji, aby wszystkie detale i szczegóły były precyzyjnie dopracowane. 

www.luxum.pl, e-mail: biuro@luxum.pl, infolinia: (+48) 12 307 00 70
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