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Welkom bij Leolux!
Wilt u met eigen ogen zien hoe de Leolux designmeubelen worden geproduceerd? Breng
dan eens een bezoek aan ons bezoekerscentrum “Via Creandi” (letterlijk: de weg van de
creatie). Hier komen design, kunst, jarenlange expertise en vakmanschap samen. Alle
Leolux meubelen worden in de Venlose meubelfabriek op bestelling vervaardigd door
ambachtsmensen, hierbij ondersteund door de modernste technieken. Ieder meubel
wordt geheel naar de persoonlijke wensen van de klant gemaakt.
Bezoekerscentrum Via Creandi
Wij verwelkomen u met een kop koffie en verse Limburgse vlaai. Ons bezoekerscentrum
aan de Maas is ingericht met Leolux design meubelen en inspirerende kunst. Tijdens de
fabrieksrondleiding krijgt u een headset, zodat u niets hoeft te missen van het verhaal van
de rondleider. Vanaf de loopbrug heeft u goed uitzicht op de activiteiten in de fabriek. Zo
ervaart u de weg die tot de creatie van de unieke Leolux meubelen leidt.

Leolux Museum
De rondleiding voert u langs een bijzondere expositie met tachtig jaar Leolux design. De
meubelen zijn in passende settings geplaatst, die de tijd weerspiegelen waarin ze werden
ontworpen.
Een uniek evenement op maat
Via Creandi biedt rondleidingen en groepsarrangementen aan (tot 60 personen), zoals
personeelsuitjes of een dagje weg met uw vereniging. Bent u op zoek naar een kunstzinnige locatie voor een vergadering, lunch, diner of borrel? Ook dan denken we graag met
u mee om uw bezoek tot een succes te maken. Neem voor meer informatie contact met
ons op.
De fabriek is alleen op weekdagen in bedrijf.

