Фасади LuxeForm Acryl та LuxeForm Crystaline
Акрилові МДФ фасади LuxeForm - це високоякісний сучасний продукт з унікальними споживчими властивостями,
створений з використанням кращої сировини від провідних світових виробників на сучасному високотехнологічному обладнанні.
Колекція сформована з урахуванням останніх тенденцій і нараховує 41 декор Acryl та 16 декорів Crystaline АМ1800ТорX
Акрилові фасади LuxeForm
ідеально рівна й гладка поверхня
(стандарт AMK-MB-009, 09/2010)

підвищений ступінь захисту АМ1800ТорX від механічних
пошкоджень (DIN 68861/T4 - 1,2N)

монолітний вигляд завдяки крайкуванню підібраною ідеально
в колір крайкою АВS європейських виробників

мінімальний розмір : 50 х 120 мм
максимальний розмір : 2780 х 1280 мм
крайка: 0,8 - 1 мм (в залежності від декору)

вологостійкість завдяки вологостійкому
покриттю та ПУР крайкуванню
екологічність(відповідає стандарту E1)
стійкість кольору до UV променів
гарантія на фасади: 3 роки за умов
дотримання правил монтажу на експлуатації
миттєва готовність до використання: після зняття захисної
плівки продукт відразу готовий до використання!

термін виробництва: 7 - 14 днів
100% сервіс:
комплексна пропозиція й супровід
доставка LuxeForm,
доставка кур'єрськими службами
[ ТК "САТ", ТК "Delivery"]
надійна посилена упаковка, що забезпечує захист при
транспортуванні
зручна система маркування кожної деталі

Крайкування:

фасади LuxeForm Acryl:
R - радіусне заокруглення окрайки

фасади LuxeForm Crystaline:
F - зняття фаски з окрайки (кути різу фаски по

При замовленні фасадів сумарною площею менше 0,3 м2, замовлення розраховується як 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)

Прайс-лист від 02.08.2022
Фасади LuxeForm Acryl АМ1800ТорX
Бездоганність на поверхні
досконалий дзеркальний блиск 90 GLE
декорів High Gloss та Metallic

суперматова поверхня декорів Super Matt (MTAF) не залишає слідів від пальців

High Gloss
Код декору

GL-000U
GL-001U
GL-002U
GL-003U
GL-201U
GL-202U
GL-301U
GL-403U
GL-501U
GL-801U
GL-802U
GL-803U
GL-804U
GL-900U
GL-101U
GL-102U
GL-302U

Назва декору

біла ніч
ультра білий
біле сонце
сніжно-білий NEW
жасмин
мокко
кам'яна троянда
небесний оксамит
меркурій
лісовий вовк
сірий шовк
графіт (Ч)
кварцевий
космос (Ч)
intensive
каєнський перець
сливовий
сапфір

товщина фасаду :
18,4 мм (+/- 0,2мм)

Super Matt (MT-AF)
грн за м2 з
ПДВ

4414

4531

Код декору

MT-AF-000U
MT-AF-001U
MT-AF-003U
MT-AF-201U
MT-AF-202U
MT-AF-301U
MT-AF-403U
MT-AF-500U
MT-AF-501U
MT-AF-502U
MT-AF-801U
MT-AF-802U
MT-AF-803U
MT-AF-804U
MT-AF-900U

Назва декору
standard
біла ніч
ультра білий
сніжно-білий NEW
жасмин
мокко
кам'яна троянда NEW
небесний оксамит NEW
океан
меркурій
гріджио модерн
лісовий вовк NEW
сірий шовк
графіт (Ч) NEW
кварцевий
космос (Ч)

підвищена стійкість плити до
деформації завдяки високоміцному зворотньому покриттю
Metallic/ Extra Metallic

грн за м2 з ПДВ

4300

Код декору

ME-001U
ME-203U
ME-401U
ME-805U
ME-806U
ME-900U
MM-203U
MM-204U
MM-806U

Назва декору

біла перлина
шампань
небесно-бірюзовий
платинум
чорна перлина
авантюрин (Ч)
бронза (глянец)
бронза
чорна перлина

грн за м2 з ПДВ

4931

4931

Прайс-лист
Фасади LuxeForm Crystaline (від 02.08.2022)
Досконала глибина кольору
Crystaline - кришталевий шик, унікальна поверхня з досконалою глибиною кольору та ефектом розширення простору

досконала
глибина кольору

товщина покриття
Crystaline мм

на 50 %
легше за скло

в 10 разів міцніше та
безпечніше за скло

High Gloss
Код декору

Назва декору

високоміцне зворотнє
покриття в колір, 2 мм***

товщина фасада:
20 мм
Extra Matt

грн за м2 з ПДВ

Код декору

standard
біле сонце
GL-002U
MT-002U
ультра білий
GL-001U
MT-001U
біла ніч
GL-000U
MT-000U
жасмин
GL-201U
MT-201U
7105
сірий шовк
GL-802U
MT-802U
річкова галька
GL-807U
MT-807U
лофт
GL-808U
MT-808U
GL-402U
MT-402U
магічна м'ята
***Високоміцне зворотнє покриття фасадів LuxeForm Crystaline - в колір лицьової сторони

грн за м2 з ПДВ

Назва декору
біле сонце
ультра білий
біла ніч
жасмин
сірий шовк
річкова галька
лофт
магічна м'ята

7105

грн за м2 з ПДВ

Посилена упаковка фасадів

200

Надійний захист кутів

Прайс-лист від 02.08.2022
Профільні ручки LuxeForm Schuco
Термін виробництва замовлень з профільними ручками - 14 днів (без урахування дня підтверждення замовлення)

грн за м.п., з ПДВ
612
577
645

Ручка Schuco 00
Ручка Schuco 18
Ручка Schuco 38

Ручка Schuco 00

Ручка Schuco 18

Ручка Schuco 38

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

