
Декоративні Акрилові МДФ плити 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 плит : 

    ● 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 плит TopX 1800 від механічних пошкоджень завдяки додатковому покриттю акрилового пластику

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

  підвищена стійкість плити 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 E 1)

  плита 2800 х 1300 мм (3,64м2)

  товщина плити 18,4 мм (+/- 0,2мм в залежності від декору)

  комплексна пропозиція й супровід (декоративні плити, окрайка в колір, фурнітура)

  вітаються індивідуальні замовлення на будь-які комбінації декорів з лицьової та зворотньої сторони плити LUXEFORM Acryl TopX 1800 
  32 кольорів декоративних плит LUXEFORM Acryl TopX 1800

  досконало підібрана окрайка в колір  (див. Табл. відповідності декорів плити та окрайки)

  термін виконання замовлення 7 - 14 днів (без урахування дня підтверждення замовлення)

  надійно забезпечує захист при транспортуванні:

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

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

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

LUXEFORM Acryl TopХ 1800
плита 2800 х 1300 мм (3,64м2)

Бездоганність на поверхні

Прайс-лист

Дійсний з 08/04/20
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Технічні характеристики

Розмір виробу

100% сервіс

Складська програма та 

терміни виконання 

замовлення

Упаковка

Сторінка  1 из 2



Ціни зазначені в гривні за м2 з урахуванням ПДВ

standard

intensive

Extra Matt standard
Extra Metallic**               

Metallic** 
standard

 

Таблиця відповідності декорів LuxeForm Acryl TopX 1800 та декорів окрайки

Rehau Hranipex Rehau Hranipex Rehau Hranipex

standard standard standard

GL-000U   біла ніч 78919 HSE 101298 MT-AF-000U   біла ніч 76873 HU 100029 ME-001U   біла перлина 2849W HSE 291050

GL-002U   біле сонце 76557 HSE 101374 ME-805U   платинум 587E HSE 298663

GL-001U   ультра білий 78997  HSE 10049 MT-AF-001U   ультра білий 78997 HU 101082 ME-806U   чорна перлина 2229W HSE 298854

GL-201U   жасмин 140252 HSE 127315 MT-AF-201U   жасмин 140590 HU 120152 ME-900U   авантюрин (Ч) 1591E HSE 298377

GL-202U   мокко 67967 HSE 187368 MT-AF-202U   мокко 77002 HU 12162 ME-401U   небесно-бірюзовий HSE 294472

GL-801U   лісовий вовк 76985 HSE 175336 ME-203U   шампань 2228W HSE 297407

GL-802U   сірий шовк 140260 HSE 175465 MT-AF-802U   сірий шовк 140342 HU 170824

GL-803U   графіт  (Ч) 97959 HSE 175223 MM-203U  бронза 2228W -

GL-301U  кам'яна троянда - HSE 165375 MT-AF-500U   океан 140622 MM-204U  бронза - HSE 297407 

GL-403U  небесний оксамит - HSE 154675 MT-AF-501U   меркурій 140614 MM-806U  чорна перлина - HSE 298854

GL-804U   кварцевий 78906 HSE 175335 MT-AF-804U   кварцевий 140337

HU 171718 

HU 170718

GL-900U   космос (Ч) 76490 HSE 198102 MT-AF-900U   космос (Ч) 3047W HU 190720

intensive

GL-102U   сливовий 78978 HSE 154418

GL-101U   каєнський перець V0957 HSE 133120

(Ч) -  складська програма плит LuxeForm Acryl з високоміцним зворотнім покриттям чорного кольору

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

***Відповідно до політики ТОВ РЕХАУ продаж лазерних кромок здійснюється виключно партнерам, у яких є відповідне для цієї технології обладнання 

www.luxeform.ua

Тел. (044) 290 18 00

e-mail: sale@luxeform.ua

High Gloss Extra Matt Metallic/ Extra Metallic
   код                 назва 

декору            декору 
окрайка    код                 назва 

декору            декору 
окрайка    код                 назва 

декору            декору 
окрайка

1 302 - 1 644

1 488 1 740 1 830

High Gloss
1 338 1 584 1 674

1 368 1 614 1 710

тип декору клас декору

складська програма під замовлення
Односторонній акрил

(Акрил з однієї сторони плити, 

високоміцне зворотнє покриття з іншої)

Двосторонній акрил

 (Акрил з обох сторін плити)

Etalon DUO Premium

акрил / високоміцне зворотнє покриття -  

чорне (Ч) або біле (Б)
Глянець / Мат

Глянець / Глянець,

Металік / Металік

Мат / Мат
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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 )

  Миттєва готовність до використання! Після зняття захисної плівки продукт відразу готовий до  використання кінцевим споживачем!

  вологостійкість покриття
  екологічність (відповідає стандарту E 1)

Доставка

LUXEFORM Crystaline TopX 1800
плита 2800 х 1300 мм (3,64м2)

Досконала глибина кольору

Прайс-лист

Дійсний з 08/04/20

Ін
ф
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ія

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 плит : 
     ● 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

  підвищений ступінь захисту плит TopX 1800 від механічних пошкоджень завдяки додатковому покриттю акрилового пластику

  (DIN 68861/T4 - 1,2N, стандарт для кухонних меблів - 0,6N)
  підвищена стійкість плити до деформації завдяки високоміцному зворотньому покриттю 2 мм
  стійкість до термічного впливу (до 70 С)
  стійкість кольору до УФ променів (витримує 500 годин тесту EN ISO 4892-2)

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

100% сервіс
  комплексна пропозиція й супровід (декоративні плити, окрайка в колір, фурнітура)
  вітаються індивідуальні замовлення на будь-які комбінації декорів з лицьової та зворотньої сторони плити LUXEFORM Crystaline TopX 1800

Складська програма та 

терміни виконання 

замовлення

  16 кольорів плит LUXEFORM Crystaline TopX 1800
  досконало підібрана окрайка в колір  (див. Табл. відповідності декорів плити та окрайки)
  термін виконання замовлення 7 - 14 днів (без урахування дня підтверждення замовлення)

Упаковка
  надійно забезпечує захист при транспортуванні:
  стандартна - палетна (20 плит), при замовленні 1-3х плит - індивідуальна
  доставка LUXEFORM, доставка кур'єрськими службами ТК "САТ", ТК "Delivery"

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

Декоративні Акрилові плити МДФ LUXEFORM CRYSTALINE  - це високоякісний сучасний продукт з унікальними споживчими властивостями, 
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Ціни зазначені в гривні за м2 з урахуванням ПДВ
складська програма

Односторонній CRYSTALINE

(акрил з однієї сторони плити,

високоміцне зворотнє покриття з іншої)

Etalon DUO Premium

Акрил / високоміцне зворотнє покриття

  в колір
Глянець / Мат

Глянець / Глянець,

Мат / Мат

standard 2 946 4 032 4 032
standard 2 946 4 032 4 032

Таблиця відповідності декорів LUXEFORM Crystaline TopX 1800 та декорів окрайки

Rehau Hranipex

Mirror gloss Smooth
біла ніч 76367 -

ультра білий 76911 -
біле сонце 76557 -

жасмин 140252 HSE 127315    
магічна м'ята 140245 -

сірий шовк 140260 HSE 175465
річкова галька 78114 -

лофт 140244 -

Elegant matt Smooth
біла ніч 76367 -

ультра білий 140367 -
біле сонце 91532 -

жасмин 140590 HU 120152    
магічна м'ята 140245 -

сірий шовк 140342 HU 170824
річкова галька - HU 171191    

лофт 140244 -

standard

тип декору клас декору

під замовлення

Двосторонній CRYSTALINE

 (акрил з обох сторін плити)

Crystaline Gloss (GL)
Crystaline Matt (MT)

код декору назва декору
код декору окрайки

Crystaline Gloss (GL)

MT-001U

GL-000U
GL-001U
GL-002U
GL-201U
GL-402U
GL-802U

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

**Відповідно до політики ТОВ РЕХАУ продаж лазерних кромок здійснюється виключно партнерам, у яких є відповідне для цієї технології обладнання 

www.luxeform.ua
Тел. (044) 290 18 00

e-mail: sale@luxeform.ua

MT-002U
MT-201U
MT-402U
MT-802U
MT-807U

MT-808U

GL-807U
GL-808U

Crystaline Matt (MT)
standard

MT-000U
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