
Leolux introduceert nieuwe designs in Keulen
Op de IMM in Keulen introduceerde Leolux een aantal nieuwe ontwerpen en materialen: Bank

Bellice, Fauteuil Cantate, Eetkamerbank Didore, Eetkamerstoel Ditte, Eetkamertafel Yama en

Salontafel Iduna. Ook waren de eerste resultaten van de samenwerking met strategic creative

director Edward van Vliet te bewonderen.

http://leolux.grayling.nl/142012-leolux-edward-van-vliet-collectie-2017


Bellice

Design: Beck Design, 2017.

Een echte schoonheid, rijk en uitnodigend. Bellice brengt smaken, sferen en woonstijlen samen,

door haar omvangrijke pakket aan mogelijkheden en de tijdloze verfijning in haar afwerking.

Dat ziet u in de handmatig afgeknoopte siernaden en de los gestoffeerde kussens, dat voelt u in

het comfort. Zonder enige twijfel is Bellice een van de meest complete Leolux programma’s ooit.

En het meest intelligente tegelijkertijd. Want Bellice is volledig modulair opgebouwd zonder dat

het zichtbaar is. Die opbouw geeft u de vrijheid om te kiezen voor vrijwel elk formaat. Van heel

bescheiden tot zeer uitgestrekt. Banken of hoekbanken, met talloze aanbouwelementen,

onderstellen, armvarianten en comfortopties. De uitstraling bepaalt u via de bekleding en de

kleur van de siersteek, of door de keuze voor de armen: hoog of laag, smal of breed. Anders dan

bij de meeste banken, is de gewenste zitruimte het uitgangspunt bij uw keuzes. Een bredere arm

maakt de bank dus niet kleiner maar juist royaler; precies zoals het bedoeld is. U bedenkt het,

de mensen van Leolux bouwen het voor u. In de materialen, kleuren en dimensies die u het

meest kunnen bekoren. Mooi en intelligent! Een prachtige combinatie.

• Bellice is leverbaar als fauteuil, of bank met 2 kussens van 70, 80, 90, 100 of 110 cm. Een groot

aantal aanbouwelementen, 3 poufs, 2 chaise longues en hoofdsteunen in 3 breedtes en een

armkussen maken het programma compleet.

• U kiest voor hoge, lage, brede of smalle armen. Daarnaast is er een verstelbare smalle arm die

extra comfort biedt op momenten van ontspanning. De fauteuil kan worden uitgevoerd met

armen smal hoog of smal laag.

• Onder uw Bellice kiest u voor poten in aluminium (Fino of Sobrio), rvs (Tubo) of eiken (Palo),

of voor de aluminium slede Anillo. Metalen delen worden optioneel gelakt of geëpoxeerd,

houten poten gebeitst of geolied.

• Comfortopties: Zit- en rugkussens zijn leverbaar in de varianten soft (met donzen kussendek,

voor een losse stoffering), medium (met hoogwaardige vlokkenvulling, losse stoffering) of firm

(vaste vulling, met “strakke” stoffering). Zithoogte: Standaard of + 2 cm. Zitdiepte: Standaard of

- 2 cm.



Cantate

Design: Frans Schrofer, 2017

Op een mooie ochtend in het weekend is dit de gedroomde plek om het gevoel van volledige

ontspanning nog even vast te houden. Cantate is een compacte clubfauteuil, die uw lichaam

omsluit en ondersteunt. Schitterend afgewerkt met de siersteek “Artisan” op de achterzijde van

de rug. De slimme draaivoet draait u vanzelf terug naar de beginstand als u Cantate verlaat.

Neemt u vooral ook even de tijd om de zachtheid van de bekledingsmaterialen te beleven. Leer,

stof, of beide, in een compositie die u zelf maakt. Kies uw eigen momenten. Na een

ochtendwandeling en op elk ander moment van de week.

• Cantate is leverbaar als fauteuil en draaifauteuil, met bijpassende pouf.

• Voor binnenzijde en de buitenzijde kunt u uw eigen kleuren en materialen kiezen uit de Leolux

collectie. Voor de pouf kiest u de bekleding van de zijkanten en de bovenzijde.



• De voet van Cantate wordt uitgevoerd in Epoxy 2200 Nuit, of optioneel in de andere Leolux

epoxykleuren.

Didore

Design: Cuno Frommherz, 2017

U kent ze wel van knusse restaurants en rustieke keukens: eethoeken waarbij een deel van de

familie aanschuift op een bank. Comfortabel en gezellig. Maar misschien niet helemaal de sfeer

die u in gedachten had. Ontwerper Cuno Frommherz creëerde voor Leolux een eigentijdse

versie van de traditionele eetkamerbank: licht en transparant, met een comfortabele en actieve

zit. Didore kunt u helemaal stylen naar uw persoonlijke wensen. De opvallende stoffering van de

rug, met de eigenwijs afwijkende bekleding van de bovenste helft, nodigt uit tot het maken van

frivole combinaties van bekledingsmaterialen en kleuren. Daar laat u het frame vervolgens op

aansluiten, met subtiele combinaties of lekker kleurrijk.

• Didore is leverbaar als eetkamerbank van een zitting van 140 of 170 cm breed.

• De eetkamerstoelen Ditte sluiten in ontwerp precies aan bij de eetkamerbank Didore.

• De bekleding van de zitting en de bovenzijde van de rug kan apart gekozen worden.

• Het onderstel wordt geleverd in Chrome (standaard), Satin Chrome of gelakt in alle Leolux

epoxy- en lakkleuren.

Ditte

Design: Cuno Frommherz, 2017

http://leolux.grayling.nl/images/234660
http://leolux.grayling.nl/images/234659


De perfecte match aan tafel: Ditte staat voor comfortabel en actief zitten. Designer Cuno

Frommherz gaf deze eetkamerstoel een eigenwijze uitstraling door ‘m te voorzien van een

afwijkende bekleding aan de bovenzijde van de rug. Dan de afwerking: siernaden, de (optionele)

armleggers en het frame; u stemt ze perfect op de bekleding af. Zo creëert u uw eigen

combinatie kleuren en materialen. Die vrijheid maakt Ditte tot een uitstekende keuze voor

vrijwel elk eigentijds interieur.

• Ditte is leverbaar als eetkamerstoel met of zonder armleuningen.

• Armleuningen worden bekleed in leer of Alcantara. Houten armen worden uitgevoerd in noten

of eiken, in alle Leolux olie- en beitskleuren.

• De eetkamerstoelen Ditte sluiten in ontwerp precies aan bij de eetkamerbank Didore.

• De bekleding van de zitting en de bovenzijde van de rug kan apart gekozen worden.

• Het onderstel wordt geleverd in Chrome (standaard), Satin Chrome of gelakt in alle Leolux

epoxy- en lakkleuren.

Yama

Design: A design studio, 2017

http://leolux.grayling.nl/images/234661
http://leolux.grayling.nl/images/234664


Aan tafel ontmoet je elkaar. Het is de plaats voor de maaltijd, een gesprek of een bordspel. En

Yama van Leolux is de juiste plek voor al die activiteiten. Yama is een echte blikvanger, in

verscheidene lengtematen. Met rechte lijnen en subtiele profielen in zwart aluminium, die de

zijkanten een gestroomlijnde aanblik geven. De verschillende delen van het blad, in massief

noten of eiken, zijn met heel zorgvuldig gesorteerd, om het meest natuurlijke beeld voor uw

Yama tafel te creëren. Uitschuifbare varianten verlengt u in een handomdraai met 70

centimeter. Yama maakt het u gemakkelijk door de slimme greep onder het blad en de soepele

geleiding. Trots op Yama, het middelpunt van uw kamer.

• Eetkamertafel in massief hout met een breedte van 100 cm en een lengte van 160, 190, 220 of

240 cm. De vergrootbare tafels zijn 190 (260), 220 (290) of 240 (310) cm.

• De tafel en de inlegbladen zijn leverbaar in eiken (olie, optie: beits- of oliekleuren) of noten

(olie, optie beits).

• De uitschuifbare tafels zijn aan de verleng-zijde voorzien van een handgreep onder het blad en

onzichtbare wieltjes zodat u het frame gemakkelijk uiteen schuift. De geleidingsbeugel zorgt dat

u de inlegbladen in één beweging, zelfs met een hand, open klapt.

Iduna



Design: Beck Design, 2017

Natuurlijke vormen en materialen zorgen voor rust in uw woonkamer, omdat ze zachtheid en

kwaliteit uitstralen. Dat is wat u direct herkent in de salontafels Iduna. De taps toelopende

houten pootjes dragen hun blad van marmer of massief eikenhout. Groot of klein, in een hoge of

een lage uitvoering voor de mooiste combinaties. Iduna: het is de natuur die u aanspreekt.

• Iduna is leverbaar als salontafel in 2 maten: Iduna is 113x73cm, Iduna is 90x58 cm. Beide

formaten zijn leverbaar in 2 hoogtes: 32 of 37 cm

• Het blad wordt uitgevoerd in massief eiken (in alle eiken olie- of beitskleuren) of in marmer

“Bianco Carrara”, “Grey Rigna” of “Marron Emperador”.

• Bij een versie in eiken volgende de poten de kleur van het tafelblad (optie: alle beits- of

oliekleuren). De eikenhouten poten bij een marmeren blad zijn leverbaar in alle eiken beits- en

oliekleuren.



OVER LEOLUX

Leolux is een dynamisch familiebedrijf met een lange geschiedenis en een scherpe visie op design en op de
toekomst. Sinds 1934 produceert Leolux al haar meubelen in Venlo. De zitideeën worden door internationale
freelance designers ontworpen en op bestelling door vakmensen geproduceerd.

Alle beelden zijn te downloaden in de beeldbank van Leolux:

https://images.leolux.com/collectie/nieuwe-collectie
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