


Dovolte, abychom Vám představili značku Luxury Panels, 
která nabízí především širokou škálu luxusních dekorativních 
interiérových prvků. Výrobky ze dřeva a z umělého kamene 
přinášejí rozmanité využití v řešení velkoplošných obkladů 
stěn a dělících příček, podlahových prvků a atypických dveří. 

Nechybí ani nabídka originálního nábytku a interiérových 
doplňků. Naše produkty v sobě spojují vysokou přesnost 
nejmodernějších výrobních technologií a cit tradičního 
řemeslného umění. Finální ruční opracování každého našeho 
výrobku dodává surovému materiálu krásu i v nejmenších 
detailech.

Nabízíme výrobky dle vlastního designu, ale i externě 
dodaných návrhů. Pomáháme realizovat představy nejen 
architektů a interiérových designérů při projektech hotelových, 
komerčních i bytových interiérů, ale naše služby jsou 
připravené i pro individuální zákazníky. 

LUXURY PANELS

„Obchodní značka Luxury Panels nabízí výrobky 
určené pro každý interiér, který si klade vysoké nároky 
na originální design, výběr prvotřídních materiálů  
a špičkovou kvalitu řemeslného zpracování.“

Petr Žák
produktový manažer



SCREENS
Dekorativní perforované panely

Tyto dekorativní panely díky svoji samonosné konstrukci lze 
využít nejen jako dekoraci stěn interiéru, ale také jako volné 
prostorové dělící příčky nebo jako výplně zábradlí a dveří. 

Základními materiály jsou zde vrstvené dýhy nebo vrstvené 
masivní desky, které se vyznačují mimořádnou tuhostí 
a rozměrovou stabilitou. Lze je dále povrchově upravit 
dýhováním libovolnou dřevinou. Základní nabízené dekory 
inspirované přírodními vzory lze modifikovat dle konkrétní 
instalace, mohou volně přecházet v plnou plochu nebo 
mohou být zakončené volně tvarovanou hranou.

Rozměry základního formátu: 2300 x 1200 mm
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2D PANELS
Dekorativní obkladové panely

Plasticky frézované dekorativní 2D panely lze využít nejen 
pro obklady interiérových stěn, ale také pro výrobu atypických 
dveří, nábytkových dvířek a dalších komponetů. 

Základními materiály jsou zde masivní dřevo nebo homogenní 
deskové materiály. Pro obklady určené do speciálních 
prostorů se zvýšenou zátěží jako jsou kuchyně a do prostorů 
se zvýšenou vlhkostí či přímým stykem s vodou jako jsou 
koupelny používáme kompozitní akrylátové polymery  
(tzv. umělý kámen). Vyznačují se vysokou odolností, dlouhou 
životností, snadnou údržbou a maximální hygienou.  
Kombinací svrchní dřevěné dýhy a podkladu z umělého  
kamene lze dosáhnout výjmečných estetických i užitných kvalit.

Rozměry základního formátu: 2300 x 1200 mm
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3D PANELS
Dekorativní obkladové panely

Plasticky frézované 3D panely rozšiřují nabídku  
dekorativních panelů určených pro obklady interiérových stěn 
a pro výrobu atypických dveří či nábytkových komponentů. 

Základními materiály jsou zde vrstvené desky masivního 
dřeva se širokou nabídkou povrchových úprav nebo  
homogenní deskové materiály opatřené kvalitním lakováním. 
Pro obklady určené do prostorů se zvýšenou zátěží jako jsou 
kuchyně nebo do prostorů s přímým stykem s vodou jako 
jsou koupelny používáme kompozitní akrylátové polymery 
(tzv. umělý kámen). Vyznačují se vysokou odolností, dlouhou 
životností, snadnou údržbou a maximální hygienou  
i bez speciálních povrchových úprav.

Rozměry základního formátu: 2300 x 1200 mm
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BRICKS
Dřevěné masivní obklady

Tyto mozaikové obklady z masivního dřeva umožňují svým 
rozmístěním ovlivnit vnímání velikosti a rozměrů místnosti. 

Povrchová úprava materiálu je zde stejná jako u ostatních 
dřevěných interiérových prvků, tedy moření, lakování,  
voskování a pro zvýraznění struktury dřeva i kartáčování. 

Rozměry použitých materiálů lze libovolně kombinovat  
dle specifikací a přání zákazníka. 

LP 01 LP 02



STOCKS
Dřevěné dekorativní obklady

Masivní dekorativní obklady jsou vhodné nejen do bytových 
interiérů. Stále roste obliba jejich využití v komerčních  
a veřejných prostorech jako jsou kavárny, showroomy, 
recepce apod. 

Díky materiálu a důmyslné konstrukci, může zvolený 
dýhovaný či dřevěný obklad stěny plynule navazovat  
na obklad stropu nebo na plně užitnou podlahu.

Rozměry základního dílce: 2000 x 180 mm
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CLIFFS
Prostorové obklady a stěny

Tento vysoce originální obklad je inspirovaný organickým 
tvarem skalních útesů. Je tvořen důmyslnou kombinací 
jedinečně tvarovaných hranolů o volitelném průřezu. 

Vzniklá plocha konvexních a konkávních tvarů se hodí jako 
unikátní obklad stěny nebo jako samonosná prostorová 
příčka pohledová z obou stran. 



ORIGINÁLNÍ NÁBYTEK 
A INTERIEROVÉ DOPLŇKY

Dokonalý interiér zdaleka netvoří pouze dokonalé povrchy 
stěn. Proto se kromě návrhu obkladů a panelů věnujeme 
také vývoji vlastního designu nábytku a interiérových 
doplňků. Při jejich navrhování a následné výrobě věnujeme 
vysokou pozornost a péči tvarovému a materiálovému
souladu s ostatními prvky interiéru.



Masivní ořech ošetřený olejem

Masivní ořech ošetřený olejem

Kartáčovaný dub ošetřený olejem

Kartáčovaný dub ošetřený olejem a voskem

Lakovaná vrstvená dýha v matném lesku

Vrstvená dýha ošetřená olejem

Kombinace umělého kamene 
a vrchní exotické dýhy

Lakovaná homogenní dřevovláknitá deska 
v matném lesku

MATERIÁLY

Při výrobě našich produktů používáme ty nejkvalitnější 
materiály vyhovující náročným funkčním a estetickým 
požadavkům. Jde zejména o masivní dřeviny, exotické 
dřeviny a kvalitní dřevěné dýhy, dále pak kompozitní 
akrylátové polymery (tzv. umělý kámen) a homogenní 
dřevovláknité deskové materiály. Povrchovým úpravám 
materiálu věnujeme zvláštní péči s ohledem na jeho ochranu, 
strukturu a požadovaný vzhled.

Materiál vždy pečlivě vybíráme dle konkrétní aplikace,  
estetických nároků klienta a technických možností instalace. 
Materiály, se kterými naše firma pracuje, mají kromě 
stěnových obkladů v interiéru velmi široké využití, které  
napomáhá docílit uceleného vzhledu daného prostoru.

Umělý kámen bez nutnosti další 
povrchové úpravy

Kompozitní akrylátová deska 
bez nutnosti další povrchové úpravy

Lakovaná homogenní dřevovláknitá deska
ve vysokém lesku

Lakovaná vrstvená dřevěná dýha
ve vysokém lesku



PRODUKTOVÝ MANAŽER

Petr Žák
tel.: (+420) 777 287 170
email: info@luxury-panels.cz
www.luxury-panels.cz


