
Декоративні Акрилові МДФ панелі LuxeForm Acryl  - це високоякісний сучасний продукт з унікальними споживчими властивостями,
створений з використанням кращої сировини від провідних світових виробників на сучасному високотехнологічному обладнанні

Acryl High Gloss (GL) - досконалий дзеркальний блиск 90 GLE *
Acryl Super Matt (MT-AF) - глибока матова поверхня < 5 GLE
Acryl Metallic (ME) - досконалий дзеркальний ефект із металевим мерехтінням  90 GLE *
Acryl Extra Metallic (MM) - глибока поверхня із екстра металевим мерехтінням
* GLE - одиниці відображеного з поверхні світла (відповідає стандарту для глянцевих поверхонь AMK-MB-009, 09/2010 )

  колекція створена з урахуванням останніх тенденцій у меблевій галузі й дає можливості 
  досягти ефекту довершеності й монолітності фасадів та елементів інтер'єру
  для кожного декору доступні ТРИ варіанти декоративних панелей: 
    ● Etalon  - з однієї сторони акрил,  з іншої - високоміцне зворотнє покриття білого або  чорного кольору
    ● DUO - акрил глянцевий / акрил матовий в колір  
    ● Premium - однаковий тип покриття з обох сторін
  ідеально рівна й гладка поверхня (відповідність стандарту AMK-MB-009, 09/2010)
  Миттєва готовність до використання! 
  Після зняття захисної плівки продукт відразу готовий до  використання кінцевим споживачем!
  підвищений ступінь захисту панелей АМ1800ТорX від механічних пошкоджень завдяки додатковому покриттю
  (DIN 68861/T4 - 1,2N, стандарт для кухонних меблів - 0,6N)
  підвищена стійкість панелі до деформації завдяки високоміцному зворотному покриттю
  стійкість до термічного впливу (до 70 С)
  стійкість кольору до УФ променів (витримує 500 годин тесту EN ISO 4892-2)
  вологостійкість покриття
  екологічність (відповідає стандарту E1)
  панель 2800 х 1300 мм (3,64м2)
  товщина панелі 18,4 мм (+/- 0,2мм в залежності від декору)
  комплексна пропозиція й супровід (декоративні панелі, окрайка в колір, фурнітура)
  вітаються індивідуальні замовлення на будь-які комбінації декорів з лицьової та зворотньої сторони панелі LuxeForm Acryl 
  35 декорів декоративних панелей Luxeform Acryl
  досконало підібрана окрайка в колір
  надійно забезпечує захист при транспортуванні:

  стандартна  - палетна (20 панелей), при замовленні 1-3х панелей - індивідуальна

Доставка   доставка LuxeForm, доставка кур'єрськими службами ТК "САТ", ТК "Delivery"

LuxeForm Acryl АМ1800ТорX
Панель 2800 х 1300 мм (3,64м2)

Бездоганність на поверхні
Прайс-лист

Дійсний з 04.06.2021

Дизайн

Технічні 

характеристики

Розмір виробу

100% сервіс

Складська програма

Упаковка



Ціни зазначені в гривні за м2 з ПДВ

standard

intensive

Super Matt (MT-AF) standard

Metallic standard

Рекомендуємо крайкування панелей LuxeForm Acryl  ABS/PMMA окрайкою,  з використанням ЕВА, ПУР клею або лазерне крайкування

2 101

-

High Gloss

1 937 2 265 2 383

2 062 2 179

Складська програма

Тип декору Клас декору
Etalon

акрил / високоміцне зворотнє покриття -  

чорне (Ч) або біле (Б)

Під замовлення
Односторонній акрил

(Акрил з однієї сторони панелі, 

високоміцне зворотнє покриття з іншої)

Двосторонній акрил

 (Акрил з обох сторін панелі)

2 226

2 1401 695

DUO Premium

Глянець / Мат
Глянець / Глянець,

Металік / Металік

Мат / Мат

1 742

1 781



Декоративні Акрилові панелі МДФ LuxeForm Crystaline  - це високоякісний сучасний продукт з унікальними споживчими властивостями, 
створений з використанням кращої сировини від провідних світових виробників на сучасному високотехнологічному обладнанні.
Crystaline - кришталевий шик, унікальна поверхня з досконалою глибиною кольору й ефектом розширення простору

Crystaline Gloss (GL) - досконалий дзеркальний ефект 90 GLE *
Crystaline Matt (MT) - глибока матова поверхня < 8 GLE
* GLE - одиниці відображеного з поверхні світла (відповідає стандарту для глянцевих поверхонь AMK-MB-009, 09/2010 )

Доставка   доставка LuxeForm, доставка кур'єрськими службами ТК "САТ", ТК "Delivery"

Складська програма
  16 кольорів панелей LUXEFORM Crystaline
  досконало підібрана окрайка в колір  

Упаковка
  надійно забезпечує захист при транспортуванні:
  стандартна - палетна (20 панелей), при замовленні 1-3х панелей - індивідуальна

  екологічність (відповідає стандарту E1)

Розмір виробу
  панель 2800 х 1300 мм (3,64м2)
  товщина панелі 20мм (+/- 0,2мм)

100% сервіс
  комплексна пропозиція й супровід (декоративні панелі, окрайка в колір, фурнітура)
  вітаються індивідуальні замовлення на будь-які комбінації декорів з лицьової та зворотньої сторони панелі LuxeForm Crystaline

  Миттєва готовність до використання! Після зняття захисної плівки продукт відразу готовий до  використання кінцевим споживачем!
  підвищений ступінь захисту панелей від механічних пошкоджень завдяки додатковому покриттю

  (DIN 68861/T4 - 1,2N, стандарт для кухонних меблів - 0,6N)

  стійкість до термічного впливу (до 70 С)
  стійкість кольору до УФ променів (витримує 500 годин тесту EN ISO 4892-2)
  вологостійкість покриття

Панель 2800 х 1300 мм (3,64м2)

Досконала глибина кольору

Прайс-лист

Дійсний з 04/06/21

  підвищена стійкість панелі до деформації завдяки високоміцному зворотньому покриттю 2 мм

Дизайн

  колекція створена з урахуванням останніх тенденцій у меблевій галузі й дає можливості 
  досягти ефекту розширення простору, довершеності й монолітності фасадів та елементів інтер'єру
  для кожного декору доступні ТРИ варіанти декоративних панелей: 
     ● Etalon  - з однієї сторони акрил Crystaline,  з іншої  - високоміцне зворотнє покриття в колір
     ● DUO - акрил глянцевий / акрил матовий в колір
     ● Premium - однаковий тип покриття з обох сторін

Технічні 

характеристики

  ідеально рівна й гладка поверхня (відповідність стандарту AMK-MB-009, 09/2010)
  різноманітні можливості обробки для посилення ефекту "об'ємного кришталю" та глибини кольору
  в 10 разів міцніше та безпечніше за скло
  на 50 % легше за скло

LuxeForm Crystaline



Ціни зазначені в гривні за м2 з ПДВ

Crystaline Gloss (GL) standard

Crystaline Matt (MT) standard

e-mail: sale@luxeform.ua

Тип декору

3 399

3 399

4 653

4 653

4 653

4 653
Рекомендуємо крайкування панелей LuxeForm Acryl  ABS/PMMA окрайкою,  з використанням ЕВА, ПУР клею або лазерне крайкування 

www.luxeform.ua

Тел. (044) 290 18 00

Клас декору

Складська програма Під замовлення

Односторонній CRYSTALINE

(акрил з однієї сторони панелі,

високоміцне зворотнє покриття з іншої)

Двосторонній CRYSTALINE

 (акрил з обох сторін панелі)

Etalon DUO Premium

Акрил / високоміцне зворотнє покриття

  в колір
Глянець / Мат

Глянець / Глянець,

Мат / Мат


