
Фасади LUXEFORM SmartLine - це високоякісний сучасний продукт з унікальними споживчими властивостями,
створений з використанням кращої сировини від провідних світових виробників на сучасному високотехнологічному обладнанні

Найпопулярніші відтінки

При замовленні фасадів в одному декорі сумарною площею менше 0,3 м2, вартість замовлення розраховується як за 0,3 м2
Допуск граничних відхилень розміру фасадів 
( ±0,6мм  - для фасадів від 50 до 120 мм;  ±1,0мм  - фасади від 121 до 315 мм;  ±1,6мм  - фасади від 316  до 1000 мм)

Фасади LuxeForm SmartLine

 Фасади LUXEFORM SmartLine це:

Підвищена стійкість до механічних пошкоджень

миттєва готовність до використання:
після зняття захисної плівки продукт відразу готовий до 
використання! 

мінімальний розмір : 50 х 120 мм 
максимальний розмір : 2780 х 1280 мм

Окрайка підібрана ідеально в колір декору

Зворотне покриття високоміцне та вологостійке

Крайкування: фасади LuxeForm SmartLine:
R - радіусне  заокруглення окрайки

Термін виробництва: 7 - 14 днів

100% сервіс:
комплексна пропозиція й супровід
[фасади, фурнітура, стільниці ]
доставка LUXEFORM,
доставка кур'єрськими службами
[ ТК "САТ", ТК "Delivery"]
надійна посилена упаковка, що забезпечує захист при 
транспортуванні
зручна система маркування кожної деталі

Легкість у догляді

Європейський стандарт якості глянцю EN 17214:2017 (3 
клас. п.1)

Відповідність матеріалу до встановлених критеріїв безпеки 
згідно ДСанПіН 8.2.1-181-2012

Стійкість до термічного впливу (до 60 С)



GL-0001U SL білий
GL-0002U SL магнолія
GL-0003U SL крижана кава
GL-0004U SL   сірий дощ
MT-0001U SL білий
MT-0002U SL магнолія
MT-0003U SL крижана кава
MT-0004U SL   сірий дощ

FN021SL дуб карамель
FN051SL вогняний бетон

2221

Dual                                                                                     

Основний декор з обох сторін фасаду

Decor (FN)

High Gloss (GL) / Matt (MT)

код декору 

фасаду

назва декору

фасаду

1 769

ціна за м2, грн з ПДВ

Standard                                                                                                          

Основний декор з однієї сторони фасада

(зворотнє покриття білого кольору)

Надійність в кожному сантиметрі

Прайс-лист (дійсний з 11/02/21)
Фасади LuxeForm SmartLine

www.luxeform.ua

Тел. (044) 290 18 00

e-mail: sale@luxeform.ua

1 821 2286

зворотня сторона може бути в колір 
основного декора

товщина фасаду : 17,9 мм (+/- 0,2мм)Колекція створена з декорів, які представлені як з глянцевою так і 
з матовою поверхнею.
Надійність виробів забезпечується завдяки наявності вологостійкого покриття з 
обох сторін панелей, а для створення готових деталей використовується 
вологостійкий поліуретановий клей та якісна окрайка.


