LUXEFORM SmartLine
панель 2800 х 1300 мм (3,64 м2)
Надійність в кожному сантиметрі
Прайс-лист (дійсний з 04.06.2021)
LuxeForm SmartLine - це високоякісний продукт в лінійці декоративних панелей,
при створенні якого був зроблений акцент на міцність та довговічність.
SmartLine High Gloss (GL) - дзеркальний блиск, DIN 67530: ≥ 80
SmartLine Matt (MT) - матова поверхня, DIN 67530: 6 (+/-1)
SmartLine Decor (FN) - структурована поверхня

Дизайн

Технічні характеристики

Розмір виробу
100% сервіс
Складська програма та
терміни виконання
замовлення
Упаковка
Доставка

Найпопулярніші відтінки, що представлені як в глянцевих так і в матових поверхнях,
зможуть стати бездоганним універсальним рішенням при створенні дизайну не тільки кухні,
а й ванної кімнати, шаф для гардероба, міжкімнатних дверей та будь-яких інших меблів.
для кожного декору доступні ДВА варіанти декоративних панелей:
● Standart - з однієї сторони основний декор, з іншої - зворотне покриття білого кольору, основа МДФ
● Dual - основний декор з обох сторін, основа МДФ
Європейський стандарт якості глянцю EN 17214:2017 (3 клас. п.1)
Поверхні SmartLine мають додаткове захисне покриття від подряпин та відбитків пальців,
як в глянцевих так і в матових декорах
Миттєва готовність до використання!
після зняття захисної плівки продукт відразу готовий до використання кінцевим споживачем!
Відповідність матеріалу до встановлених критеріїв безпеки згідно ДСанПіН 8.2.1-181-2012
Надійність виробів забезпечується завдяки наявності вологостійкого покриття з обох сторін панелей,
а для створення готових деталей використовується вологостійкий поліуретановий клей та якісна окрайка.
Стійкість до термічного впливу (до 60 С)
Підвищена стійкість до механічних пошкоджень
Зворотне покриття високоміцне та вологостійке
панель 2800 х 1300 мм (3,64 м2)
товщина панелі 17,9 мм (+/- 0,2мм в залежності від декору) та 10 мм (+/- 0,2мм в залежності від декору)
комплексна пропозиція й супровід (декоративні панелі, окрайка в колір, фурнітура)
15 декорів композитних панелей LuxeForm SmartLine
досконало підібрана окрайка в колір
термін виконання замовлення 7 - 14 днів (без урахування дня підтверждення замовлення)
надійно забезпечує захист при транспортуванні:
стандартна - палетна (20 панелей), при замовленні 1-3х панелей - індивідуальна
доставка LUXEFORM, доставка кур'єрськими службами ТК "САТ", ТК "Delivery"

Тип декору
High Gloss (GL)
Matt (MT)
Decor (FN)
High Gloss (GL)
Matt (MT)
Decor (FN)

Товщина (мм)
17,9
17,9
17,9
10
10
10

складська програма
Основний декор з однієї сторони панелі
(зворотнє покриття білого кольору з іншої)
Standart

Ціни зазначені в гривні за м2 з урахуванням ПДВ
під замовлення
Основний декор з обох сторін панелі
Dual
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Рекомендуємо крайкування панелей LuxeForm Smart Line ABS/PMMA окрайкою, з використанням ПУР клею

www.luxeform.ua
Тел. (044) 290 18 00
e-mail: sale@luxeform.ua

