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Nowoczesne rozwiązania
dla salonów optycznych

KATALOG 
PRODUKTÓW
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LAPUU to marka mebli użytkowych projektowanych i produkowanych w Polsce.

Wszystkie kolekcje powstają we współpracy z najlepszymi projektantami, śląskimi rzemieślnikami,

pracowniami rękodzieła oraz regionalnymi artystami.

Od 2010 roku firma konsekwentnie realizuje swoją wizję, tworząc meble o ponadczasowej,

prostej formie, stawiając na ich funkcjonalność, komfort i trwałość.

Projektowanie w LAPUU od zawsze traktowane było jako świadome kreślenie form

użytkowych, w których funkcja i potrzeby przyszłego użytkownika, a także jakość

wyselekcjonowanych materiałów i ręczne wykończenie produktu tworzą harmonijną całość.



DESIGN
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W LAPUU nieustannie poszukujemy nowych idei, inspiracji i innowacyjnych rozwiązań w obszarze formy, 
konstrukcji oraz inżynierii produkcyjnej. Posiadamy innowacyjny i nowoczesny park maszynowy, 
gwarantujący najwyższą jakość, precyzję detali oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa we wszystkich procesach 
produkcyjnych. Inwestujemy w zaawansowane technologicznie rozwiązania będące gwarancją sukcesu dla nas 
i naszych klientów.

LAPUU projektując swoją ofertę stworzyło unikalną sieć lokalnych rzemieślników, autorskich pracowni rękodzieła, 
artystów i projektantów. Tego typu kolektywne podejście ma na celu stworzenie optymalnych warunków dla wolnego 
przepływu pomysłów, myśli oraz przekazywanie profesjonalnych rekomendacji. Dzielenie się wiedzą i doświad-
czeniem oraz rozbudowywanie sieci kontaktów o nowych partnerów biznesowych, inwestorów i podwykonawców 
pozwoliło na tworzenie produktów i kompleksowych aranżacji z dbałością o najmniejszy detal.



OFERTA LAPUU

EKSPOZYTORY

STOŁY

LIGHTBOXY

MAŁY DESIGN

KĄCIKI 
DZIECIĘCE
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LAPUU to marka z historią tworzona przez ludzi z pasją. Wszystkie kolekcje powstają we współpracy z najlepszymi

projektantami, którzy zaangażowani są w cały proces powstawania i wprowadzania produktu na rynek. 

W LAPUU tworzymy różnorodne stylistycznie, oryginalne ekspozytory, komody ekspozycyjne i gabinetowe,

stoły funkcjonalne oraz lady do obsługi klienta wykonane z wysokiej jakości materiałów, z przeznaczeniem

dla przestrzeni sprzedażowych.

W całym procesie powstawania mebli cenimy nie tylko pochodzenie materiałów, ale przede wszystkim ręczną pracę

naszych doświadczonych polskich rzemieślników, co składa się na końcowy efekt w postaci

najwyższej jakości produktu.

W LAPUU nieustannie poszukujemy nowych idei, inspiracji i innowacyjnych rozwiązań w obszarze formy

i konstrukcji ale również technologii produkcji. Uważnie obserwujemy dynamicznie zmieniający

się świat i potrzeby użytkowników.



REFERENCJE
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z nami salonów optycznych
zaproponowali i stworzyli znakomitą 
aranżację dla Strefy marki SOLANO.

Teraz widzimy, nawiązując
do filozofii Lapuu, że weszliśmy
na wyższy poziom designu.

Dziękujemy.

Anetta Bedus
Marketing Manager AM Optical Ltd.
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Świetny, dopracowany
w najmniejszych szczegółach
design.

Jesteśmy pod wrażeniem
profesjonalizmu
i podejścia do klienta.

Krzysztof Dobner
CEO OPTA FRAMES



SYSTEM TOWER EKSPOZYTORY
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WALLTOWER
Z SZUFLADAMI

System LAPUU zapewnia możliwość dostosowania 
się do aktualnych potrzeb klienta. 
Ekspozytory występują w wielu wariantach konstrukcyjnych.

Systemowe rozwiązania LAPUU umożliwiają szybką i łatwą 
instalację ekspozytora za pomocą kompaktowych ściennych 
listw montażowych.

WALLTOWER
BEZ SZUFLAD

TALLTOWER
Z SZUFLADAMI

TALLTOWER BOX
Z SZUFLADAMI
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MOŻLIWOŚĆ PEŁNEJ
PERSONALIZACJI EKSPOZYTORA

Podświetlane tło
zapewniające optymalną

ekspozycję 

Pojemne szuflady
prezentacyjne

Paleta kolorów RAL

Podświetlany toper

Modułowa konstrukcja

EKSPOZYTOR WALLTOWER
3S (3 szuflady)
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Aranżacje systemowe LAPUU to pierwsze na rynku kompleksowe rozwiązania 
dla optyki przygotowane przez optyków dla optyków.

Funkcjonalność i ergonomia rozwiązań modułowych 
jest główną ideą proponowanych rozwiązań.
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MODUŁOWA KONSTRUKCJA

Podświetlone półki szklane

są nowoczesną alternatywą

dla tradycyjnych form ekspozycyjnych.

Powierzchniowe podświetlenie szkła

fazowanego pozwala na efektowną

prezentację odpowiednio uwidaczniając

detal, fakturę i kolor produktu

okularowego.
Szklane półki ekspozycyjne wykonane
z fazowanego, hartowanego szkła
z wypolerowanymi krawędziami,
w zestawieniu z LED-owym
podświetleniem zapewniają estetyczne, rozproszone
doświetlenie przestrzeni ekspozycyjnej.

Podświetlany toper
z dedykowaną grafiką i logotypem

EKSPOZYTOR TALLTOWER
3S (3 szuflady)

NIEPOWTARZALNA ARANŻACJA



Przegrody 
z logotypem lub dowolną grafiką
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PERSONALIZACJA 
SZUFLAD

3 rodzaje wykończenia przegród

ZALETY ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO LAPUU

- wysokiej jakości prowadnice z samodomykaczem

- łatwe otwieranie - mechanizm push-to-open

- przegrody z logotypem lub dowolną grafiką

- trzy rodzaje wykończenia przegród

- opcjonalne podświetlenie dna szuflady

EKOLOGICZNA
SKLEJKA
DREWNIANA

TRANSPARENTNE
TWORZYWO

SZLACHETNE 
ALUMINIUM
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Ekspozytory dostępne

są w wariancie z półkami szklanymi

oraz wieszakami aluminiowymi posiadającymi

zabezpieczenie antykradzieżowe.
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SYSTEMY MOCOWANIA
ORAZ OŚWIETLENIA OKULARÓW

Odpowiednio skomponowane podświetlenie

pleców i półek szklanych wprowadza świeżość

oraz nowoczesny i elegancki design
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HEX CRYSTAL EKSPOZYTOR

System LAPUU zapewnia możliwość dostosowania 
się do aktualnych potrzeb klienta. 
Ekspozytory występują w wielu wariantach 
konstrukcyjnych.

Systemowe rozwiązania LAPUU umożliwiają 
szybką i łatwą instalację ekspozytora.
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Podświetlane półki
zapewniające optymalną
ekspozycję 

Wysokiej jakości lustro

Personalizowane
powierzchnie reklamowe

Paleta kolorów RAL

Modułowa konstrukcja

Modułowa konstrukcja



SYSTEM HEXICON

HEXICON STEEL
STALOWA RAMA

EKSPOZYTORY

HEXICON WOOD
DREWNIANA KONSTRUKCJA
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EKSPOZYTORY  HEXICON

HEX
SEGMENT

HEX
NAŚCIENNY

HEX
WOLNOSTOJĄCY

HEX
WISZĄCY

PEŁNA SWOBODA
W KOMPONOWANIU PRZESTRZENI
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Podświetlane tło
zapewniające optymalną

ekspozycję 

Moduł
z szufladami

Moduł
z szafką

Modułowa konstrukcja

Moduł
uzupełniający

Moduł
z półkami (2 lub 4)

Podświetlany box
z dedykowaną grafiką i logotypem



EKSPOZYTORY HEXLITE SKORZYSTAJ
Z PRZESTRZENI

System LAPUU umożliwia dowolną aranżację wnętrza 
na potrzeby wszelkiego rodzaju asortymentu. 
Ekspozytory występują w wielu wariantach 
materiałowych i kolorystycznych.

Systemowe rozwiązania LAPUU umożliwiają 
szybką i łatwą instalację ekspozytora.
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Modułowa konstrukcja

Paleta kolorów RAL

Ultra lekka
konstrukcja

Dowolna
ilość modułów

Dowolność w komponowaniu
płaszczyzny



400mm

230mm

60mm

Ekspozytory dostępne w 2 głębokościach:

40 oraz 23cm.

W wariancie z półkami szklanymi oraz drewnianymi.

Odpowiednio skomponowane podświetlenie

pleców i półek szklanych wprowadza świeżość

oraz nowoczesny i elegancki design
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SYSTEM MOCOWANIA
ORAZ OŚWIETLENIA OKULARÓW

230 - 300mm
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LIGHTBOXY REKLAMA
W NOWYM ŚWIETLE

System Lightbox LAPUU to nowoczesna technologia

prezentacji podświetlonych treści graficznych.

Poprzez odpowiednio zaprojektowany system iluminacji,

uzyskany kontrast elementów wizualnych

plakatu sprawia, że barwy i detale treści

są czytelniejsze i bardziej wyraźne.
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Dowolna grafika
z możliwością łatwej

wymiany

Eleganckie
obramowanie

Ekologiczne
oświetlenie LED

LIGHTBOXY

LIGHTBOX
ścienny

DOSTĘPNE ROZMIARY:

AO - 840 x 1180

A1- 594X 841

BO - 1000 x 1400

B1- 680 x 980

inne: na zamówienie

Zalety system Lightbox LAPUU :

- LEDowe źródło światła;

- dowolność w wyborze ilustracji i jej zawartości;

- łatwa i tania wymiana treści graficznych;

- obramowanie z listw aluminiowych

lub drewnianych w wielu wariantach

MOŻLIWOŚĆ
PEŁNEJ PERSONALIZACJI
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LIGHTLETTERS

Łatwy montaż na ścianie
lub dystansach

Dowolna
wysokość liter

Boki ze szczotkowanego
aluminium

Naturalne drewno lub fornir

NAPISZ TO SWIATŁEM

Podświetlenie
frontu, boku lub spodu litery

Dowolny kolor
z palety RAL

Podświetlane litery 3d rozświetlą każdą przestrzeń.

Oznakowanie zapewni widoczność z daleka

oraz w ciemnośći. Doskonale podkreśla charakter brandu.

Odpowiednio skomponowane podświetlenie

logotypu nada charakter, świeżość

oraz nowoczesny i elegancki design.



STOŁY
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STÓŁ L
Z SZUFLADAMI

Funkcjonalne stoły LAPUU stanowią doskonałą podstawę  
do prezentacji oraz przechowywania okularów. 
Stoły występują w wielu wariantach konstrukcyjnych.

Lekki wizualnie stół LAPUU to mebel sprzedażowy 
o przyjaznym, naturalnym charakterze, 
dzięki czemu doskonalne wpisuje się w przestrzeń salonów 
optycznych i showroomów okularowych.

STÓŁ XL
Z SZUFLADAMI

FUNKCJONALNE PIĘKNO



STOŁY
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Najwyższej
jakości blat

Pojemne szuflady
prezentacyjne

Dowolona okleina
 lub lakier z palety kolorów RAL

Duży
wybór

uchwytów

MOŻLIWOŚĆ
PEŁNEJ PERSONALIZACJI

STÓŁ L
Z SZUFLADAMI



MAŁY DESIGN
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ZESTAW
LUSTEREK - 4 szt.

Autorskie koncepty Studia LAPUU zaprojektowane zgodnie

z aktualnymi trendami we wzornictwie przemysłowym.

Elementy wykonane z litego, naturalnego drewna.

Wysokiej jakości lustra. Możliwość dodania logotypu.

EKSPOZYTOR
WAVE

LUSTERKO
BOOK

LUSTERKO
ECLIPSE

EKSPOZYTOR
DOMINO

LUSTERKO
FULLMOON



Możliwość nadruku na drewnie lub tworzywie sztucznym 
grafiki w dowolnym formacie. 

Z tak przygotowanych komponentów można budować meble 
lub ekspozytory.
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PERSONALIZACJA BEZ GRANIC DRUK
NA TWORZYWACH I DREWNIE

Nowoczesny design
to subtelność i ponadczasowość.

Projekty Lapuu odzwierciedlają te cechy.

Sławomir Jasiczek
Pillow



KREDKA
3D (wolnostojąca) 

Obrotowy korpus

Modułowy system
wieszaków, półek

oraz zabawek

Paleta kolorów RAL

GraPółka

IPAD Lustro

KREDKA
2D (ścienna)
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Jak sprawić by dzieci pokochały okulary? 
KĄCIKI DZIECIĘCE LAPUU

MODUŁOWE DODATKI
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Doskonały,
bardzo kreatywna realizacja.

Jury 100% Optical
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FURNITURE
DESIGN

Biuro Warszawa:

ul. Sienna 83 lok.203
00-815 Warszawa

T: +48 661 916 832
E: office@lapuu.com

Biuro Pszczyna:

ul. Dobrawy 34
43-200 Pszczyna

T: +48 506 032 132

Produkcja:

ul. Woźniaka 38
40-389 Katowice

    lapuu.furnituredesign


