


LYXO.
ГЪВКАВА КРАСОТА.

2



. 

. 

LYXO.
PLASTICA BELLEZZA.

Представете си свят без красота. Невъзможно. Това мислим и ние в 
Lyxo, затова добавяме красота към всеки сантиметър. Това не е 
просто обещание, това е неудържим порив, който ни кара да 
погледнем отвъд. Отвъд обзавеждането, и да дадем пример за стил. 
Отвъд метода на работа, и да създадем модел на ефективност. 
Освен на успешно завършен проект, разчитаме и на доволен 
клиент. В Lyxo ще откриете иновативен дизайн както за градината, 
така и за закритите пространства или за вашия офис.  
Приветствайте гъвкавата красота!
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КАЧЕСТВО СЪС ЗНАЧЕНИЕ

Хората определят успеха. Числата се 
определят от това: ние сме част от Veca, 
международна марка „Произведено в 
Италия“, която от 30 години превръща 
пластмасата във функционален дизайн; с 
6 производствени предприятия с обща площ 
от 25 000 квадратни метра, 40 иновативни 
производствени машини както за 
шприцване, така и за ротационно 
формоване; използване на 100% нетоксични 
и рециклируеми материали; 25 милиона 
единични бройки продукти и 10 000 
поръчки на годишна база. Числа, които имат 
значение и показват кои сме.
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ТЕХНОЛОГИЯТА В РЪЦЕТЕ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Без ръката на човека, технологията е 
просто масово производство. В Lyxo ние 
сме еволюирали занаятчии: ротационното 
формоване е технологията, която 
позволява на пластмасовата форма да се 
върти по две оси в точното време и по 
хомогенен и прецизен начин. Човешката 
намеса определя крайния продукт, 
благодарение на щателните проверки на 
формите и детайлите, които трябва да 
бъдат перфектни. Само тогава един 
красив продукт става продукт на Lyxo.
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НЕ ПРОСТО ДИЗАЙН

ПРОУЧВАНЕ:  Красотата издържа на 
промените и на времето. Продуктите 
на Lyxo също са проектирани така, че 
да издържат дълго.

ДИЗАЙН: Дизайнът е процесът на 
рисуване на идея. От неговото 
съвършенство идват линиите и 
формите, които правят Lyxo продукта 
уникален.

СТРАСТ: Ако има нещо по-красиво от 
нашите продукти, това е удоволствието 
да ги създаваме за вас всеки ден.
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ДИЗАЙНЪТ НА СИМОН МИКЕЛИ

Минимализмът въплъщава гъвкава, 
изчистена и прецизна форма. Той е 
отличителният знак на фирмата на Симон 
Микели.
Това е мебелната колекция, която запазва 
минималистичните дизайни на 
продуктите. С по-фина разработка - 
стабилна и същевременно функционална.
Дизайн със силно изразена идентичност и 
уникалност.
Дизайн, способен да се адаптира към всеки 
начин на живот.
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„Със своите проекти искам да превърна сложността на настоящето в простота.“
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„Стандартите трябва да бъдат обновени.“
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ДИЗАЙНЪТ НА ЛУИДЖИ ШАРД

Неговият молив кара пластмасата да се 
трансформира в произведение на изкуството и да 
бъде пластична и различна всеки път. 
От дизайна до производството, Луиджи развива 
всички свои проекти с основна цел да придаде 
индентичност на индустриалното пространство.
Луиджи Шард завърша Архитектура в Liceo Artistico 
и след като получава магистърска степен по 
Индустриален дизайн в SID, работи за 
емблематични италиански компании като 
консултант по дизайн за нови продуктови линии. От 
порцелан до стъкло, през пластмаса, до мрамор, за 
над 20 години той създава предмети от най-
различни материали.
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НАШИТЕ ШОУРУМИ

Даваме най-доброто от себе си, за 
да може Вашият офис или 
домашно пространство да се 
отличава със стил. Проектите и 
постиженията говорят вместо 
нас. Те са международните 
хотелиерски марки, които ни 
избраха, потвърждавайки 
нашето качество. От Италия до 
Сейшелските острови, от Черна 
гора до Швейцария, ние 
донасяме технологията и 
продуктите, изработени в 
Италия, на света.
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VENICE
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AR ICON 
MOBILE
WEBSITE

360° ВИЗИЯ
От изкуствена реалност, през социалните мрежи, до 
точката на продажба: всяко пространство 
комуникира света на LYXO. На сайта lyxodesign.com 
3D моделите предлагат 360 ° преглед на продуктите, 
с възможност за експортирането им в други сайтове 
или графични програми - опция, полезна за 
дизайнерите и архитектите. В мобилната версия 
има възможност за преглед на
селекция от продукти на LYXO в разширена 
реалност във вашата среда и за бърза проверка на 
размера, стила и цвета, докато намерите най-
доброто позициониране. LYXO присъства и в 
Archiproducts, общност за архитектура и дизайн, 
днес най-големият източник на информация и 
вдъхновение за архитекти, дизайнери и търговци на 
дребно.
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VRL

Su richiesta

LYXO е страст към красотата, 
устойчиво проектирана и 
произведена.
За нас е от основно значение да 
създаваме нови устойчиви 
продукти, издръжливи и 100% 
рециклируеми, които балансират 
качество, естетика и безопасност.
Поради тази причина въведохме 
нов материал, производен на 
патентован производствен 
цикъл, резултат от изцяло 
италиански изследвания и 
технологии, идващи от отпадъци 
след потребление от 
сертифицирани източници, сред 
които най-разпространеният е 
известен като TetraPak.

При поискване
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Rifiuti da contenitori 
Отпадъци от контейнери

Prodotto Lyxo Re.Life 
Lyxo Re.Продукти

LYXO, ОТГОВОРНО ПРОИЗВЕДЕНО

Нашите продукти, произведени от рециклиран 
материал, са  сертифицирани с марката Plastic 
Second Life - екологична система за 
сертифициране на продукти, посветена на 
материалите и артефактите, получени от 
преработката на пластмасови отпадъци.
Неутралния му цвят е вдъхновен от тоновете и 
нюансите, които се срещат в природата.
Вярваме, че устойчивостта е стратегически 
подход, който включва не само избора на 
материали, но и социалния компонент на всяка 
компания, нейната отговорност към хората и 
фабриките. Ние в Lyxo 
ежедневно се ангажираме да превърнем 
устойчивостта в реалност в нашите 
производствени, логистични и 
управленски процеси, за да усъвършенстваме и 
постигнем устойчивопроизводство, с цел да 
генерираме само 0% отпадъци.
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0% отпадъци
0% di rifiuti 100% energie rinnovabili 

100% Възобновяеми 
източници

Produzione responsabile 
Отговорно производство

Вярваме, че един от начините, по които можем да намалим 
отпечатъка си върху природата и да бъдем устойчиви, е да създаваме 
разпознаваеми и функционални предмети, проектирани да издържат 
във времето, не само защото са изработени от висококачествени 
материали и технологии, които ги правят устойчиви и издръжливи, 
но и защото те са винаги актуални във формата, с
вечен дизайн, който не излиза от мода, насърчавайки по-съзнателно 
потребление без отпадъци.
И дори когато нашите продукти достигнат края на съществуването 
си или ако имат производствени дефекти, те
се обработват с процес на раздробяване и се трансформират обратно 
в полиетиленов прах за създаването на нови продукти, тъй като 
използваме само 100% рециклируем пластмасов материал.
Нито един продукт няма въздействие върху въздуха, който дишаме: 
сливането на прахове се извършва без пряк контакт с пламъци или 
източници на топлина и не се отделят замърсяващи газове или дим. 
Постигнахме амбициозната цел да използваме 100% възобновяема 
енергия.
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ARREDO E LUCE



МЕБЕЛИ И ОСВЕТЛЕНИЕ



cod. conf.

SE306-000001 57x51 80 set 2 pcs

BCO ANT TAU ROR SKB BLP GMA VRL

ДИЗАЙН НА МАТЕО ЛЕОРАТО

A = 80 cm

B = 57 cm

C = 51 cm

D = 46 cm

QUOTE

A

BC

D

Su richiesta

В гръцката митология името се приписва на 
богинята на зората. Стол с привиден 
минимализъм, който очарова чрез своя 
хармоничен и криволичещ стил. Основните 
линии се вписват идеално в модерни и 
съвременни обществени или домашни 
пространства - както на закрито, така и на 
открито.

Полиетиленовата структура и възможността за 
подреждане го правят идеален за използване в 
споделени пространства.

SEDIA EOS

При поискване
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ДИЗАЙН НА СИМОНЕ МИЧЕЛИ

МЕК СТОЛ

Мекота и гъвкавост, но също така 
практичност и солидна изработка. 
Полиетиленовият монококов стол, без 
подлакътници и с извита ергономична 
облегалка, има удобна седалка със 
съвременен дизайн, която се откроява 
във всяка среда.
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ДИЗАЙН НА СИМОНЕ МИЧЕЛИ

ИЗЧИСТЕНА МАСА

Хармония от форми и перфектен 
баланс на обеми.
Около масата на Pure се 
разказват истории, създават се 
взаимоотношения, хората 
говорят и живеят. И не сме 
забравили за елегантността, 
добрия вкус и минималистичния 
стил.
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PIANO TAVOLO PURE

cod.

PT310-DM8080 80x80 1

BCO ANT

BCO ANT TAU ROR SKB BLP GMA

cod.

GM301-CM0074 4 pcs 8x7 74

VRL

ДИЗАЙН НА СИМОНЕ МИЧЕЛИ

Su richiesta

ИЗЧИСТЕНА МАСА

Краката на масата Pure могат да се свалят 
поотделно и са независими един от друг.
HPL плотът е изключително устойчив на 
вода, мръсотия и износване, което го 
прави идеален за обзавеждане на 
обществени пространства, както на 
закрито, така и на открито.

При поискване
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cod. conf.

SE305-000003 51x53 80 set 2 pcs

BCO ANT TAU ROR SKB BLP GMA

A

B

C

D

A = 80 cm

B = 51 cm

C = 53cm

D = 46 cm

QUOTE

VRL

ДИЗАЙН НА СИМОНЕ МИЧЕЛИ

Su richiesta

МЕК СТОЛ

Благодарение на компактния си 
размер, възможността за 
подреждане и богатия избор на 
налични цветове, той е идеален 
за поставяне във всякакви 
споделени пространства като 
тераси, офиси и барове, както 
на закрито, така и на открито.

SEDIA CANDY

При поискване
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BCO ANT TAU ROR SKB BLP GMA

A

E

B

G

C

F

D

H

A = 79  cm

B = 58,5 cm

C = 57 cm

D = 47 cm

E = 83 cm

F = 56,5 cm

G = 48,5 cm

H = 46 cm

QUOTE

ДИЗАЙН НА СИМОНЕ МИЧЕЛИ

SLITTA
SE301-000001
SE301-000004

GAMBE
SE301-000002

VRL

cod. versione

SE301-000001 58,5x57 79 SLITTA FERRO IN 2pcs

SE301-000004 58,5x57 79 SLITTA FERRO OUT 2pcs

SE301-000002 56,5x58,5 83 4 GAMBE ALLUMINIO 2pcs

*

Su richiesta

* Fino ad esaurimento scorte

СТОЛ CANDY

Единичната полиетиленова рамка и 
металната конструкция придават на 
стола отлична лекота и устойчивост. 
Благодарение на специалната боя, 
столът Candy се адаптира към всяка 
вътрешна и външна среда.

При поискване

До изчерпване на количествата



cod.

AA301-000001 59x59 165

BCO ANT TAUBR ROR SKB BLP GMA VRL

ДИЗАЙН НА ЛУИДЖИ СИАРД

Su richiesta

ЗАКАЧАЛКА ЗА ДРЕХИ TWINS

Оригинална мебел със съвременен, свеж 
и стилен дизайн, който напълно 
променя остарялото разбиране за вида 
на  закачалките. Тя привлича 
вниманието и е особено подходяща за 
публични пространства. Лесна е за 
транспортиране и сглобяване: двете 
кръстосани части придават на 
закачалката стабилност и здравина, но 
същевременно изключителна лекота и 
устойчивост както на удари, така и на 
атмосферни условия, което прави 
възможно монтирането и дори на 
открито.

ЗАКАЧАЛКА ЗА ДРЕХИ

При поискване
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BCO ANT TAU ROR SKB BLP GMA VRL

ДИЗАЙН НА СИМОНЕ МИЧЕЛИ

cod.

PA301-000002 99x55 45

PANCA PEANUTS3

cod.

PA301-000003 144x55 45

Su richiesta

ПЕЙКА PEANUTS

Нейната вълнообразна форма я 
превръща в главния герой на всяко 
пространство. Тя вдъхва живот на 
споделените среди, като ги изпълва с 
характер. В два удобни размера, 
подходящи за обзавеждане както 
поотделно, така и комбинирани един с 
друг. Организирайте пространството 
според собствения си вкус чрез 
модулния двустранен характер на 
пейките.

При поискване
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PANCA PEANUTS2 CON LUCE

cod.
ПРОДЪЛГОВАТА
БЯЛА LED 
СВЕТЛИНА

PA301-O00002 99X55 45

PANCA PEANUTS3 CON LUCE

cod.
ПРОДЪЛГОВАТА
БЯЛА LED 
СВЕТЛИНА

PA301-O00003 144X55 45

ДИЗАЙН НА СИМОНЕ МИЧЕЛИ

СВЕТЕЩА ПЕЙКА PEANUTS

Пейките Peanuts в светещия си вариант с
бял светодиод с тел са идеални за осветяване на
най-вълшебните вечери и за създаване на 
незабравим сценографски ефект. Перфектни са 
за места на открито,край басейна или в 
градината,
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ДИЗАЙН НА СИМОНЕ МИЧЕЛИ

РАЗДЕЛИТЕЛ С ДУПКИ

Игра на форми в група от рамки, 
които вдъхват живот на 
интересни геометрични 
проблясъци. Изчистена, но 
много гъвкава форма. В бяло 
или антрацит, разделителят е 
дискретен и минималистичен. В 
цветен вариант придава точната 
щипка ексцентричност към 
всяко помещение. Идеален за 
разделяне на големи 
пространства и за създаване на 
кътчета за релакс както на 
закрито, така и на открито.
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ДИЗАЙН НА ЛУИДЖИ СИАРД

КРАКА ЗА МАСА DOT

Фигура, която въплъщава Lyxo, 
обновена в настолен вариант. 
Конусовидната му форма 
придава стабилност, а центърът 
е стилният детайл, който го 
прави разпознаваем. Предлага се 
в единична и двойна версия за 
адаптиране
към пространствата. Създавайте 
различни, но хармонични 
композиции, които винаги 
привличат вниманието.
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ДИЗАЙН ОТ ЛУИДЖИ И МАРЧЕЛО СИАРД

КОМПЛЕКТ BREEZE

Комфортът на ветреца, който ви 
обгръща, съчетан с елегантността 
на непреходния дизайн. Нежни 
линии и заоблени форми вдъхват 
живот на новия комплект, 
проектиран от Марчело и 
Луиджи Сиард. Вдъхновени от 
тапицираните кресла, символ на 
80-те години на миналия век, 
фотьойлът и диванът Breeze са 
внимателно проектирани, за да 
осигурят максимален комфорт на 
гостите. Линейният и елегантен 
дизайн прави този комплект 
перфектен както за частни зони 
на открито, така и за терасите на 
най-ексклузивните ресторанти.
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BCO TAU ANT

BANCONE MARVY

cod. modello

BN301-CM0065 65x65 110

BN301-CM0150 150x65 110

BN302-CM0065 65x65 110 +

cod. modello
LINEAR

WHITE LED 
RGBW
 LED

BN301-OCM065 65x65 110

BN301-OCM150 150x65 110

BN302-OCM065 65x65 110 + 

BN301-ORW065 65x65 110

BN301-ORW150 150x65 110

BN302-ORW065 65x65 110 +

Su richiesta

DESIGN BY LUIGI SIARD

В центъра на стаята, всеки ден, всяка вечер. Модулният бар 
Marvy пасва на всяка потребност от идеалната форма и 
пространство. Също така е идеален за организиране на 
временни събития.
Версията RGBW предлага широка гама от цветове и програми 
за осветление, които могат да се управляват с помощта на 
предоставеното дистанционно управление, създавайки 
атрактивни ефекти. Благодарение на синхронизираните 
контролни блокове може да се получи еднакъв светлинен 
ефект върху цялата композиция.

On demand
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AH

L

G

B

N

M

E  

E  

C
D

F

QUOTE

QUOTE

A = 150 cm

B = 110 cm

C = 83 cm

D = 35 cm

E = 64 cm

F = 44 cm

G = 86 cm

H = 29 cm

L = 150X45,7 cm

M = 140X38,4 cm

N = 43,3X43,3 cm
DESIGN BY LUIGI SIARD

BANCONE      
MARVY
MARVY COUNTER
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BCO ANT

BCO ANT

RIPIANO RETTANGOLARE

cod.

PT308-CM0150 150x45,7 1

PT308-CM0140 140x38,4 1

KIT LAVAMANI

cod.

KT301-000001 26 18

KIT RUOTE

cod. mod.

RT303-PZ0003 2,8 6,5

RT303-PZ0005 2,8 6,5

RIPIANO ANGOLO

cod.

PT308-CMA043 43,3x43,3 1

L
M

N

Можете да оборудвате плота Marvy с HPL рафт, 
устойчив на почти всичко: износване,
влага, UV лъчи, спори и плесени. Предлагаме и 
комплект мивка за ръце, състоящ се от
HPL плот с предварителни отвори, кран, мивка и 
дренажна тръба.
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cod.

KT302-000001 150x44 25,9

BCO

cod.

TS301-CM0070 70x11,5 30
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DESIGN BY LUIGI SIARD

КОКТЕЙЛ СТАНЦИЯ
Аксесоарът, който не можете да 
пропуснете, за да поддържате плота си 
подреден и да имате всичко необходимо 
на една ръка разстояние. Проектиран да 
гарантира изключителна 
функционалност, той може да се 
монтира от двете страни, като по този 
начин се адаптира към всички 
потребности. Снабден е със система за 
отвеждане на водата и с подвижни 
разделители. Има възможност за 
добавяне и на поставка за бутилки.
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cod.
WIRE WHITE 

LED
Base Inox 

INDUCTION 
BATTERY 

RGBW LED

ES301-L00001 60x33 30

ES301-U00001 60x33 30

DESIGN BY LUIGI SIARD

Решение със страхотно визуално 
въздействие, което е естетически 
привлекателно, но и функционално. 
Състои се от три стъпала с голяма 
дълбочина, които ви позволяват да 
поставите различни видове бутилки. 
Продуктът е дизайнерско решение за 
обзавеждане на барове и клубове, 
способно да блесне с нова светлина с 
елегантност и стил.
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cod.

SG301-H00075 35 75 38

BCO ANT TAU ROR SKB BLP GMA VRL

DESIGN BY LUIGI SIARD

Su richiesta

Общата точка между 
минимализма и изискаността, 
между здравината и 
ергономичността, за създаване на 
луксозна атмосфера във всяка 
обстановка.

On demand 
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cod.

TA320-DM5555 55 55 55

cod.

TA320-D00550 55 55 55

BCO ANT BR TAU ROR SKB BLP GMA VRL

Su richiesta

Класическите форми се превръщат в елегантни 
рафтове, за да придадат нотка на оригиналност 
към всяка среда.

On demand 
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cod.

HF320-DM4040 40 40 40

HF320-DM4545 45 45 45

cod.

HF320-H00Q85 40 85 40

cod.

HF320-D00450 45 45 45

BCO ANT BR TAU ROR SKB BLP GMA VRL

Su richiesta

Идеалната мебел за проектиране на всяко 
пространство. Стилна нотка, която „стопля“ 
атмосферата.

On demand 
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cod.
INDUCTION 

BATTERY 
RGBW LED

WIRE WHITE 
LED

Base Inox *

TA320-UOQ550 55 55

TA320-HOQ550 55 55

TAVOLINO CILINDRO OUTDOOR

cod.
INDUCTION 

BATTERY 
RGBW LED

WIRE WHITE 
LED

Base Inox *

TA320-UOR550 55 55

TA320-HOR550 55 55

* LAMPADINA RGBW ACQUISTABILE SEPARATAMENTE. P.137

Стилът и иновацията са характерни за светещата маса. Тя е 
предназначени за всеки, който има потребност от функционален 
предмет, който да украсява и осветява зони за отдих и релакс, 
както на закрито, така и на открито.

* RGBW LED BULB SOLD SEPARATELY. P.137
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cod.
WIRE WHITE 

LED
Base Inox *

INDUCTION 
BATTERY 

RGBW LED

LA315-LOQ400 40 40 40

LA315-LOQ450 45 45 45

LA315-UOQ400 40 40 40

LA315-UOQ450 45 45 45

cod.
WIRE WHITE 

LED
Base Inox *

INDUCTION 
BATTERY 

RGBW LED

LA315-LOQ850 40 85 40

LA315-UOQ850 40 85 40

cod.
WIRE WHITE 

LED
Base Inox *

INDUCTION 
BATTERY 

RGBW LED

LA315-LOR450 45 45 45

LA315-UOR450 45 45 45
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cod. lt
WIRE WHITE 

LED
Base Inox *

INDUCTION 
BATTERY 

RGBW LED

CH320-LO0Q85 40 34 85 29 40 35

CH320-UO0Q85 40 34 85 29 40 35

cod. lt
WIRE WHITE 

LED
Base Inox *

INDUCTION 
BATTERY 

RGBW LED

CH301-LO0Q70 32 26 70 22 23 12

CH301-LO0Q85 40 32 85 26,5 28 22

CH301-LOQ100 47 38 100 31,5 34 38

CH301-UO0Q70 32 26 70 22 23 12

CH301-UO0Q85 40 32 85 26,5 28 22

CH301-UOQ100 47 38 100 31,5 34 38

cod. lt
WIRE WHITE 

LED
Base Inox *

INDUCTION 
BATTERY 

RGBW LED

CH302-LO0R70 31 27 70 21 24 15

CH302-LO0R85 38 34 85 26 28 20

CH302-LOR100 45 40 100 30,5 34 30

CH302-LOR130 49 41 130 31,5 37 35

CH302-UO0R70 31 27 70 21 24 15

CH302-UO0R85 38 34 85 26 28 20

CH302-UOR100 45 40 100 30,5 34 30

CH302-UOR130 49 41 130 31,5 37 35

KIT DRENAGGIO
INCLUSO

KIT DRENAGGIO
INCLUSO

KIT DRENAGGIO
INCLUSO

DRAINAGE KIT
INCLUDED

DRAINAGE KIT
INCLUDED

DRAINAGE KIT
INCLUDED
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POTS AND FLOWER BOXES
VASI E FIORIERE



ВАЗИ, САКСИИ И КАШПИ
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FOTO 
ANTRACITE
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info@lyxodesign.com
www.lyxodesign.com 

Всички данни и цветове, показани в този каталог, са само 
индикативни и подлежат на промяна без предизвестие.
Изрично е забранено без писмено разрешение да се използва, 
копира, модифицира, променя и публикува изцяло или частично 
съдържанието или формата на този каталог; всяко 
възпроизвеждане, разпространение или публикуване на материал 
без предварителното писмено разрешение на Кооперация 
„Панда“.






