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DUAS NOVAS PEÇAS EXCLUSIVAS DA
LUXXU
A LUXXU era uma marca que desenhava exclusivamente candeeiros de luxo. Atualmente, a marca
está a expandir para o mercado do design de móveis, proporcionando uma maior gama de novos
produtos de design moderno e exclusivo. Feitos a partir dos mais refinados materiais, os móveis de
alta gama produzidos pela LUXXU refletem um perfeito equilíbrio entre tradição e inovação e, agora
mais do que nunca, as peças desta luxuosa marca são o ponto focal de qualquer divisão da casa.
Estes móveis vão proporcionar uma sensação de luxo e glamour à sua decoração interior. Centrando a
sua atenção em salas de estar e de jantar, assim como, em decoração de paredes, a LUXXU apresentalhe três ideias impressionantes para tornar os seus interiores mais luxuosos que nunca!
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MESA DE JANTAR LITTUS

As salas de estar e de jantar são, normalmente, o coração da casa. Por norma, é onde recebe os seus
convidados, onde acolhe os amigos e a família e onde celebra os momentos mais especiais. Este
espaço deve ser bastante acolhedor e ter o melhor aspeto possível. A peça de destaque de uma sala de
jantar deve ser uma grandiosa mesa que responda às suas necessidades. A mesa de jantar Littus foi
concebida tendo por base especificamente a ideia de criar uma mesa tão luxuosa quanto funcional.
Também pode ser personalizada para adaptar-se melhor aos seus projetos ou à decoração do espaço
onde vai ser inserida. Também pode incorporar esta bela peça na decoração interior da sua própria
casa, tornando-a na peça de destaque da sua sala de jantar, a qual pode ser acompanhada de umas
elegantes cadeiras da mesma cor ou tom, ou de objetos decorativos como vasos, peças de arte ou
plantas, ou ainda, um bonito candeeiro sobre a mesa. Afinal, o que seria de uma sala de jantar sem
um elegante candeeiro?
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APARADOR DARIAN
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Um aparador é sempre uma excelente escolha para decorar uma parede ou um corredor vazio.
Este elegante aparador pode servir como uma consola, com a vantagem de dispor de algum espaço
de arrumação, tornando-se uma peça imprescindível, tanto pelas suas caraterísticas estéticas,
como pela sua funcionalidade. Esta peça proporcionará uma forte personalidade e elegância aos
seus interiores, já que lhe permite exibir alguns objetos decorativos como algumas fotos de família
e amigos, candeeiros e plantas.
O aparador Darian é um móvel excecional que fará a diferença em qualquer casa moderna. Feito a
partir dos mais refinados materiais em combinação com o conhecimento exato e profundo da arte
de produção artesanal, este fantástico móvel é o complemento perfeito para proporcionar um
toque de sofisticação aos seus interiores.
Se ainda está indeciso sobre onde colocá-lo, opte por colocá-lo ao lado da parede mais estranha e
desajeitada da sua casa e o aparador Darian irá torná-la na parede mais atrativa da sua casa, além
disso, não se esqueça que este fantástico aparador ainda pode ser decorado com os seus objetos
preferidos! O aparador pode ser decorado com peças de arte, fotos de família, com um espelho ou
ainda com candeeiros de parede de ambos os lados. Estes são os Draycott II e foram desenhados e
produzidos pela LUXXU.
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SOBRE
A LUXXU é uma marca de referência não só em termos de Iluminação de Luxo, como também em
móveis de Design Inovador e de Elevada Qualidade. O mundo da LUXXU resume-se à
exclusividade e dedicação, que abrange tanto o estilo clássico como o estilo moderno, e expressase através do uso dos materiais da mais elevada qualidade.
A LUXXU dedica-se a elaborar peças de desenho perfeitas, não só para serem admiradas e
apreciadas, mas também para lhe proporcionar diariamente mais conforto, comodidade e
sofisticação!
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