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ENZO LUCA
LOOKBOOK

nzo Luca staat voor wonen met karakter. Dit vind je in 

onze designmeubelen en in alles waar Enzo Luca voor 

staat. Wij houden van mooie materialen, herkennen echt 

vakmanschap en zoeken altijd naar eigenheid. Spreekt jou 

dit aan? Dan hebben we dezelfde passie en zal ons lookbook 

jou inspireren. We laten een greep uit onze collectie zien en 

vertellen je het verhaal achter Enzo Luca. Nieuwsgierig wat we 

nog meer te bieden hebben? Ga dan naar enzoluca.nl of kom 

langs bij één van de showrooms om het unieke karakter, de 

luxe materialen en de bijzondere ontwerpen zelf te ervaren.
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nze Nederlandse ontwerpers doen hun inspiratie 

op bij gerenommeerde designbeurzen, waaronder 

in Milaan. De ideeën en trends worden vertaald naar een 

moderne designcollectie voor elk interieur.

O

BETAALBARE DESIGNCOLLECTIE
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GEÏNSPIREERD 
DOOR 
INTERNATIONALE 
ARCHITECTUUR, 
DIVERSE CULTUREN 
EN DESIGN



/ 7/ 6 Dressoir Norma het gelakte glas geeft het interieur een bijzondere reflectie. / 7/ 6
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Enzo Luca creëert hoogwaardige  

designmeubelen met een uitzonder- 

lijk comfort. Onze meubelen geven  

het gevoel van luxe en nodigen uit om  

optimaal te ontspannen. De collecties 

worden vervaardigd met expertise en passie. Dit vakmanschap  

komt terug in de uiterst verfijnde afwerking en is voelbaar in de 

complete Enzo Luca collectie.

DOOR 
VAKMANSCHAP 
ONTSTAAN TALLOZE 
MOGELIJKHEDEN
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Door verschillende 
materialen te combineren 
krijgt het interieur meer 
diepgang en identiteit. 
De luxe van glas, het 
robuuste van metaal en 
het warme gevoel van stof 
vormen samen het karakter 
van Enzo Luca. 
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Kast Estra heeft een eigenzinnige 
uitstraling door de zwarte aluminium 
deuren en het rookglas.

Grote designs kenmerken 
zich door unieke details
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/ 13/ 12 Hoekbank Lucado Italiaans zitten. Salontafel Violet strak design. Kast Estra zelf samen te stellen. / 13/ 12
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VOLOP KEUZE UIT  
DE BESTE STOFFEN  
EN LEDERSOORTEN

Door het gebruik van de mooiste  

materialen is de kwaliteit voelbaar bij  

een Enzo Luca design. De hoogwaardige 

stoffen en ledersoorten brengen onze  

meubelen tot leven. Onze ontwerpers 

kiezen dan ook bewust voor materialen die door gebruik alleen  

maar mooier worden. Dit vormt onze collectie en geeft onze  

meubelen het kenmerkende Enzo Luca karakter. 
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/ 17/ 16 Bank Eleganza in talrijke kleuren verkrijgbaar en met verstelbare hoofdsteun voor optimaal zitcomfort. / 17/ 16
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NASO
Een kubistisch model dat uitblinkt in elk 
interieur: bank Naso. De innovatieve 
I-Body vulling vormt zich volledig naar 
het lichaam en biedt optimale onder- 
steuning. Als getoond 2399,-
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De Naso bankenserie dankt zijn 
robuuste uiterlijk aan de opstaande 
stiknaden. In combinatie met het 
strakke design ademt de Naso Italië.
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MERLO
Bank Merlo is een moderne designbank met ex-
ceptioneel zitcomfort en past in elk interieur. Kies uit 
de vele stofferingen, opstellingen en zithoogtes en 
maak het geheel af met een Italiaans designpootje.  
Als getoond 1799,-
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oor de combinatie van Nederlandse expertise en 

Italiaanse verfijning onderscheiden de designmeubelen 

van Enzo Luca zich op het gebied van comfort, kwaliteit en 

uitstraling. De inspiratie voor onze meubelen wordt voor een 

groot deel uit het dagelijks leven gehaald. Met dit beeld voor 

ogen creëren onze ontwerpers prachtige blikvangers voor 

jarenlang woonplezier.

D

ELEGANTE
BLIKVANGERS
KARAKTERISTIEKE UITSTRALING
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PADUA
De moderne draaifauteuil Padua tilt 
relaxen naar een hoger niveau dankzij 
het unieke zitcomfort. In combinatie 
met de bijpassende voetenbank is de 
fauteuil een onmisbare toevoeging voor 
elk interieur. Draaifauteuil Padua als 
getoond 1699,-
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Uitstraling, comfort en kwaliteit staan bij 

Enzo Luca hoog in het vaandel. In onze 

collectie spreekt het design voor zich en 

zijn de unieke eigenschappen van onze 

producten voelbaar. Wat minstens net 

zo uniek is, is de prijs. Zonder in te leveren op kwaliteit bieden wij 

betaalbare designmeubelen voor elk interieur. De designs kunnen  

in vele maten en kleuren gemaakt worden, volledig aangepast aan 

de persoonlijke woonwensen.

KARAKTERISTIEK
DESIGN ZIT IN DETAILS
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/ 29/ 28 Draaifauteuil Tulipano ontspannen zitten en af te stemmen op elk interieur. / 29Kast Vita Due een etalage voor in huis. Relaxfauteuil Vittoria optimaal ontspannen.
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nzo Luca staat voor strakke designmeubelen  

met een karakteristieke uitstraling. Onze collectie 

wordt vervaardigd door de beste fabrikanten, waarbij 

een groot deel van eigen bodem afkomstig is.  

Door de Hollandse nuchterheid en het natuurlijke 

materiaalgebruik te combineren met een vleugje Italië, 

ontstaat het kenmerkende karakter van Enzo Luca. 

E

WEERSPIEGELING
VAN JOUW
PERSOONLIJKHEID
NATUURLIJKE MATERIALEN
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Met passie ontwerpt Enzo Luca de 

mooiste meubelen en selecteert  

hiervoor exclusieve materialen. Bij onze 

pronkstukken staan kracht, puurheid en 

warmte voorop. Om deze identiteit vorm 

te geven gebruiken we natuurlijke materialen, zoals massief hout, 

open ledersoorten en metaal. Stuk voor stuk materialen met een 

uniek karakter en eigenschappen die gezien mogen worden.

NATUURLIJKE
MATERIALEN

/ 33/ 32



/ 35/ 34 Eetkamertafel Puro gemaakt van karakteristiek Suar hout. Eetkamerarmstoel Crutio comfortabele elegantie. 

Kast Titolo Ora Legno Italiaanse finesse. 

Kracht en warmte 
in de puurste vorm
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OBLUNGO
Het strakke design van eetkamertafel 
Oblungo krijgt een unieke uitstraling 
door de massief metalen poot die  
de tafel siert over de hele breedte.  
Als getoond 2199,-
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Mezzo eetkamertafel een duidelijk statement van 
massief eiken met een robuuste kolomvoet. Grigio 
eetkamerarmstoel stijlvol in duo-stoffering voor een 
harmonieus geheel.
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Bartafel Gambo massief eiken met staal.  
Barstoel- en bank Scola tafelen op hoogte.
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SCOLA
De veelzijdige Scola serie bestaat 
uit eetkamerstoelen, barkrukken en 
eetkamer- en barbanken die geheel 
naar eigen inzicht samengesteld 
kunnen worden. Eetkamerstoel 
Scola als getoond 379,-
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PIET KLERKX
Amersfoort - Amsterdam - Purmerend
Rotterdam - Utrecht - Waalwijk
pietklerkx.nl

ENZO LUCA 
Amstelveen
enzolucaamstelveen.nl

MORRES
Hulst
morres.nl

Voor meer informatie:
ENZOLUCA.NL
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BEKIJK DE GEHELE 
COLLECTIE BIJ EEN 
VAN ONZE DEALERS
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ENZOLUCA.NL
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