




ідеально рівна й гладка поверхня
(стандарт AMK-MB-009, 09/2010)

досконалий дзеркальний блиск 90 GLE*
*GLE - одиниці відображеного з поверхні світла 
(стандарт AMK-MB-009, 09/2010 )

підвищений ступінь захисту TopX 1800 від механічних 
пошкоджень (DIN 68861/T4 - 1,2N)

стійкість кольору до УФ променів 
(витримує 500 годин тесту EN ISO 4892-2)



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

підвищена стійкість плити до деформації завдяки 
високоміцному зворотньому покриттю

розмір плити: 2800 х 1300 мм (3,64м2)
товщина плити : 18,4 мм (+/- 0,2мм)



Acryl High Gloss (GL) - досконалий дзеркальний блиск 90 GLE *

GL-002U біле сонце GL-201U жасмин GL-202U мокко
GL-101U каєнський
перець

GL-000U біла ніч

GL-001U ультра 
білий

GL-802U сірий 
шовк

GL-102U сливовий GL-803U графіт

GL-801U лісовий вовк GL-804U кварцевий GL-900U космос



Acryl Metallic (ME) - досконалий дзеркальний ефект із металевим
мерехтінням 90 GLE *

ME-001U біла 
перлина

ME-805U платинум ME-806U чорна перлина

ME-203U шампань ME-401U небесно-
бірюзовий

ME-900U авантюрин



Acryl Extra Matt (MT) - глибока матова поверхня < 8 GLE

MT-000U біла ніч MT-802U сірий шовк MT-202U мокко

MT-201U жасмин MT-804U кварцевий MT-900U космос

MT-001U ультра білий



підвищений ступінь захисту TopX 1800 від механічних 
пошкоджень (DIN 68861/T4 - 1,2N)

стійкість кольору до УФ променів 
(витримує 500 годин тесту EN ISO 4892-2)

досконала глибина кольору

в 10 разів міцніше та безпечніше за скло

на 50 % легше за скло



товщина покриття Crystaline 2мм

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

високоміцне зворотньнє покриття в колір, 2 мм

розмір плити: 2800 х 1300 мм (3,64м2)
товщина плити : 20 мм (+/- 0,2мм)

ідеально рівна й гладка поверхня
(стандарт AMK-MB-009, 09/2010)



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

GL-001U ультра білий

GL-002U біле сонце

GL-802U сірий шовк

GL-201U жасмин

GL-808U лофт GL-000U біла ніч

GL-402U магічна м'ята GL-807U річкова галька

MT-001U ультра білий

MT-002U біле сонце

MT-802U сірий шовк

MT-201U жасмин

MT-808U лофт

MT-402U магічна м'ята

MT-000U біла ніч

MT-807U річкова галька





100% сервіс LUXEFORM 

комплексна пропозиція й супровід
[плити, окрайка в колір, фурнітура]

надійна упаковка забезпечує захист при 
транспортуванні: стандартна палетна (20 плит),
1-3 плити - індивідуальна 

доставка LUXEFORM, доставка кур'єрськими службами 
ТК "САТ", ТК "Delivery"



Ваш персональний менеджер надасть вам більш детальну інформацію по товару та умовам співробітництва

Термін виконання замовлення 
від 24 годин до 7 днів

вітаються замовлення на будь-які нестандартні 
плити LuxeForm Acryl та Crystaline

Складська програма стійких до подряпин плит:
Acryl - 25 Декорів
Crystaline - 16 Декорів

100% сервіс LUXEFORM 



Кухонні меблі 

[фасади, стінові панелі]

Області застосування 



Меблі  для ванних кімнат

[фасади шаф та тумб, стінові панелі]



Меблі  для вітальні

[фасади шаф, тумб, полиці, стінові панелі]



Шафи та гардеробні

[для будь-яких кімнат]



Двері та елементи декору

[міжкімнатні двері, перегородки, декоративні панелі]



Столи

[обідні столи, журнальні та макіяжні столики]



Комерційні меблі (для торгових точок, офісів, рекламних заходів, публічних місць)

[торгове обладнання, стелажі, стенді, столи, декоративні панелі, двері, перегородки, дошки]



Дякую за увагу!

www.luxeform.uaoffice@luxeform.uaтел. відділу продажів (044) 590 26 60

mailto:office@luxeform.ua

