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   Zauważyliśmy potrzebę pokazania naszym Klientom 
atmosfery mediolańskich showroomów, by lepiej 
zakomunikować ideę designu, który identyfikuje nasze 
myślenie o luksusowych wnętrzach.  
Dlatego stworzyliśmy dla Państwa ekspozycje kolekcji 
najlepszych włoskich marek, m.in. we Wrocławiu. 
                                                                                                                                                                       
Jednak LuxArte to nie tylko showroomy oferujące 
ekskluzywne meble. We wrocławskim salonie mieści się 
również siedziba naszego zespołu projektowego, który jest 
odpowiedzialny za kompleksową realizację wnętrz naszych 
klientów. Dzięki spotkaniom w przestrzeni  naszej 
ekspozycji, już podczas prac projektowych będą  mogli 
Państwo poczuć i poznać, jak wygląda najlepsze włoskie 
wzornictwo.  

Niedługo będziemy mogli Państwa zaprosić do nowej 
siedziby przy ul. Księcia Witolda 42 we Wrocławiu, gdzie 
będziemy mogli  pokazać jeszcze większe możliwości.     



     Kolekcję mebli i akcesoriów marki Trussardi 
Casa charakteryzuje ponadczasowa elegancja 
inspirowana dynamiką metropolii Mediolanu. 
Linia mebli i akcesoriów do domu reprezentuje 
podróż przez trzy pokolenia: ich historię, 
kulturę, przeszłość i perspektywy na przyszłość. 
   Design tej marki charakteryzuje się czystymi 
liniami i unikalnymi materiałami, które 
jednocześnie pozostają wierne koncepcji 
nieformalnej elegancji, która od ponad stu lat 
jest znakiem rozpoznawczym marki z symbolem 
Greyhound.









  Gianni Versace był nie tylko architektem 
nowoczesnej mody. Był koneserem życia, jego 
zainteresowania obejmowały sztukę, teatr i balet 
oraz popkulturę. Chciał, aby wszystkie te 
dyscypliny znalazły się w jego kolekcjach mody. 
Zgodnie z jego wizją  w 1997 roku Versace stało 
się marką lifestylową obejmującą każdy aspekt 
życia. Najnowsza kolekcja to mistrzowskie 
połączenie nowoczesnego designu i klasycznych 
motywów, które sprawia, że Versace Home jest 
odpowiedzią dla tych, którzy nie tolerują 
zwykłego wystroju wnętrz.









    Założona w Merano w 1962 roku firma 
FLOS jest rozpoznawana jako wiodący 
międzynarodowy producent najwyższej klasy 
designerskiego oświetlenia i innowacyjnych 
systemów oświetleniowych zarówno dla sektora 
mieszkaniowego, jak i profesjonalnego. FLOS 
posiada portfolio pełne kultowych projektów 
stworzonych przez legendarne nazwiska w 
historii designu. 
      W ciągu pięćdziesięciu lat działalności firma 
FLOS nieustannie rozwija się, wykazując stałe 
zaangażowanie w badania i innowacje 
dotyczące technologii oświetlenia, w połączeniu 
z niezwykłą zdolnością do identyfikowania 
nowych kreatywnych talentów .









   Za kolekcją mebli marki Longhi kryje się 
tradycja cennego rękodzieła, która ukazuje 
elegancki i wyrafinowany design powstający, gdy 
kreatywność projektanta łączy się z naturalnymi 
cechami surowców. Wykonane ręcznie z 
dbałością o szczegóły, proste materiały są 
przekształcane w unikalne elementy, które są w 
100% produkowane we Włoszech. 
  Longhi produkuje również systemy do 
dzielenia środowisk i architektonicznego 
definiowania przestrzeni wewnętrznych. Drzwi, 
panele przesuwne, regały i garderoba: oferta, 
która nieustannie się powiększa i ewoluuje.









  Wielka pasja Vittiro Livi do szkła doprowadziła 
do powstania marki Fiam w 1973 roku. Firma 
projektuje, rozwija i produkuje meble z giętego 
szkła we współpracy z projektantami i 
architektami o międzynarodowej renomie, 
takimi jak Daniel Libeskind, Massimiliano 
Fuksas, Philippe Starck, Marcel Wanders i Cini 
Boeri. Marka przez lata stała się synonimem 
kultury szkła we Włoszech, a projekty przez nią 
sygnowane zostały docenione nie tylko przez 
klientów, ale i  najlepsze muzea designu na 
całym świecie.







  Tworzenie nietypowych kształtów poprzez 
pełne wykorzystanie ekskluzywnych materiałów: 
to nieustannie realizowany cel, który marka 
Milldue postawiła sobie w 1976 roku, gdy Mario 
Brescacin założył firmę. Od tego czasu świat 
łazienek, a także postrzeganie tej przestrzeni 
zostały całkowicie zrewolucjonizowane przez 
projektantów marki. Zgodnie z nową wizją, 
środowisko łazienki nie jest zwykłym obszarem 
użytkowym, ale wyjątkowym miejscem, w 
którym dbamy przede wszystkim o siebie.









  Rodzina weneckich szklarzy Barovier trudni się 
tym najdłużej w historii światowego rzemiosła i 
słynnej wyspy Murano. Wydobycie szkła 
wymaga siły od ognia i ciepła. Potrzeba 
cierpliwości i serca , aby aby w szkle osiągnąć 
idealny kształt. Przez siedem wieków tradycji 
marce Brovier&Toso tej cierpliwości nie 
zabrakło, kreującej luksusowe oświetlenie od 
czasów renesansu z powodzeniem łącząc 
współczesne trendy z wenecką tradycją. 
Legendarna tradycja oświetleniowa we 
współczesnych czasach z powodzeniem godzi 
pracuję innowatorów i tradycjonalistów.
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