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FRONTY I PŁYTY
WYSOKOPOŁYSKOWE

Płyty lakierowane LUXE to najnowszy produkt na
rynku płyt wysokopołyskowych. Najwyższej jakości
materiały oraz opatentowany proces produkcji,
gwarantują imponujący połysk oraz wysoką
odporność na zarysowania - nieosiągalne dla płyt
akrylowych. Optymalny proces produkcyjny oraz
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opatentowana mieszanka lakieru sprawia, że płyty
LUXE spełniają wszystkie standardy europejskie, dzięki
czemu są idealnym materiałem do produkcji mebli.
Formatki typu LUXE mogą być wykorzystywane m.in.
do zabudowy wnęk jako drzwi przesuwne, fronty
meblowe lub panele ozdobne.

ZALETY Płyt lakierowanych LUXE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Krawędzie frontów są oklejane jedno -* lub dwukolorowym obrzeżem PCV, które potęguje głębię połysku nadając powierzchni
efekt szklanej tafli.
Powierzchnia frontu osiąga połysk o wartości najwyższej na rynku - 90 GU!
Odporność na działanie produktów spożywczych (oliwy z oliwek, coli, czerwonego wina, kawy, herbaty i mleka).
Odporność na wilgoć (85%) i wysoką temperaturę.
Odporność na zarysowania – klasyfikacja (7,5N). Spełnia normę UNE-EN 438-2.
Odporność na światło ksenonowe – stopień 5. Spełnia normę UNE 56 483.
Możliwość regeneracji.
Powierzchnia płyty jest zabezpieczona folią ochronną.

MATERIAŁ:
•
•
•

Fronty luxe wykonane są z płyty MDF, pokrytej lakierowaną powłoką, suszoną przy wykorzystaniu promieni UV.
Wewnętrzna strona frontu pokryta jest matową melaminą przeciwprężną w kolorze frontu - zapobiega ona wygięciom formatki
w trakcie użytkowania (szczególnie istotne przy większych formatach, np. fronty lodówki, drzwi przesuwne).
Gotowa formatka ma grubość 18mm. Oklejona jest jedno-* lub dwukolorowym, połyskowym obrzeżem PCV o grubości 1mm przy użyciu kleju poliuretanowego.

*Zastosowanie jednokolorowego obrzeża jest możliwe przy frontach lub formatkach w kolorze:
CUZCO ORO, NEGRO, MAGNOLIA, OLIVO, BLANCO, BASALTO PEARL, NEGRO PEARL, BURDEOS PEARL.

OFERTA:

Oferta płyt lakierowanych LUXE  dostępna jest w szerokiej gamie kolorystycznej – proponujemy Państwu 21 dekorów.
Zakup płyt lakierowanych LUXE jest możliwy w dwóch konfiguracjach: gotowych formatek meblowych lub w formie dużych płyt do
obróbki własnej.
• Gotowe formatki oklejone obrzeżem PCV można zamawiać w dowolnych wymiarach do rozmiaru 2700 x 1200 mm.
• Płyty do obróbki własnej dostępne są w rozmiarze 2750 x 1220 x 18 mm.

Kolory Luxe

Zasady pielęgnacji i konserwacji płyt lakierowanych LUXE dostępne na www.stolkar.pl
Uwaga! Termin realizacji zamówienia – tylko 7 DNI roboczych!
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FABRYKA MEBLI STOLKAR

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem
płyt wysokopołyskowych LUXE by Alvic na Polskę
Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych produktów, służących postępowi jak również błędów w druku.
Prezentowana kolorystyka ma charakter poglądowy i może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego koloru.
Prezentowana oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

www.stolkar.pl
Projekt i druk: www.drukm.pl
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