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Структура / Structure 

Compact by LuxeForm is a collection of compact laminate 
worktops and fronts. With this collection, we offer an advanced 
high-performance technological solution for kitchen design 
and remodelling.

Thanks to their solid structure, the worktops are uniquely 
resistant to moisture, pollution, and odours and capable 
of withstanding chemicals and detergents, which ensures 
their easy maintenance and durability. LuxeForm Compact 
worktops are hygienic and safe for food contact.

Compact від LuxeForm – стільниці та фасади з ком-
пакт-ламінату. Являються одними з найсучасніших тех-
нологічних рішень в кухонних плитах і відрізняються 
високими характеристиками по всіх параметрах екс-
плуатаційних властивостей. 

Завдяки монолітній структурі такі вироби стійкі до 
вологи, не вбирають бруд і запахи, не піддаються дії 
хімічних реагентів і мийних засобів, тому дуже прості 
у догляді і довговічні в експлуатації. Даний продукт гі-
гієнічний і безпечний для харчових продуктів.

Ядро

Core

Захисний шар

Protective layer

Захисний шар
Protective layer

Декоративний шар (ламінат)

Decorative layer (laminate)

Декоративний шар (ламінат)
Decorative layer (laminate)
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переваги / AdvAntAgeS

Вологостійкість

Moisture-proof

Можливість обробки, 
фрезерування, 

перфорації 

Can be machined, 
milled, perforated

Гарантія 
від вигорання –
10 років (UV+)

10-year fade (UV+)
warranty

Гарантія на термін 
експлуатації –

не менше 50 років

Minimum 50-year
life warranty

Вогнестійкість

Fire-proof

4200*1400/620, 
товщина 12 мм

4200*1400/620, 
12 mm thick
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Стільниці

worktopS

Столи

 tAbleS

шафи

cAbinetS

дитячі меблі

children’S 
Furniture

 
локери

lockerS

Садово-паркові 
меблі

pArk And gArden
 Furniture

Сантехнічні 
кабіни

under-Sink 
kitchen cAbinS

Легке очищення

Easy to clean

Стійкість 
до корозії і тріщин

Corrosion-resistant
and crack-proof

Екологічність
і безпека

Eco-friendly 
and safe

викориСтання / SuggeSted uSeS
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    Якщо ваша мета – створити 
затишок, домашню 
атмосферу та водночас 
зробити акцент на темпе-
раментності, обирайте саме 
теплий деревоподібний 
декор інтер’єру. Це той 
випадок, коли дизайн 
здатен випромінювати 
стиль, шик і елегантність!

If your goal is to create 
comfort, a homely 
atmosphere, and at the 
same time emphasize 
temperament, choose a 
warm woody interior decor. 
This is a case in which the 
design can exude style, chic, 
and elegance!

l146 дуб торонто / toronto oAk

технологічне рішення для інтер’Єрів – компакт-ламінат
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      Уславлений та чистий – 
такий легендарний 
Пароський мармур. Його 
неповторна краса і грація 
зображена в багатьох 
витворах античного 
мистецтва. Цей декор 
підкреслить шляхетність 
та надасть витонченості 
будь-якому стилю інтер’єру.

The legendary Parian marble 
is illustrious and pure. Its 
unmatched beauty and grace 
is depicted in many works 
of classical art. This dеcor 
will emphasize nobility and 
provide sophistication for any 
interior style.

l640 мармур пароСький / pAriAn MArble
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      Не без причин цей декор 
отримав царське ім’я. 
Витримано строгий, 
велично граціозний і, 
водночас, простий та 
лаконічний. Його гладка 
матова структура завжди 
буде в тренді. Прекрасно 
підійде для інтер’єру 
в стилі лофт.

This dеcor was named after 
a king for good reason. It 
is dignified and austere, 
majestically graceful and, at 
the same time, simple and 
laconic. Its smooth matte 
texture will always be popular. 
Ideal for a Loft-style interior.

S633 томіріС / toMyriS
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технологічне рішення для інтер’Єрів – компакт-ламінат
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Глибокий сірий колір – 
це ознака прогресивного 
суспільства, світового 
прогресу і технічного 
оснащення. Ефектна 
та виразна кам’яна 
структура декору додасть 
комфорту і вдосконалить 
Ваш хай-тек інтер’єр.

The deep grey colour 
signifies a forward-looking 
society, global progress, and 
technical advancement. The 
striking and distinctive stone 
texture of the dеcor will add 
comfort and improve your 
hi-tech interior.

S637 Стелла / StellA
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Суворий і насичений 
колір декору вражає 
своєю глибиною. 
Неповторна структура 
додає йому натуральність 
та природність, що 
підкреслить досконалий 
стиль приміщення.

The rich and austere colour 
of this dеcor impresses 
with its depth. Thanks 
to its unique texture, it 
looks genuine and natural, 
emphasizing the exquisite 
style of your room.

S630 аСтероЇд / ASteroid
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Глибоку матову поверхню 
декору можна порівняти 
з обсидіаном, який 
зустрічається на райських 
пляжах острова Тенерифе. 
З його допомогою легко 
реалізувати найвибагливіші 
фантазії та сміливі 
інтер’єрні експерименти.

The deep matte surface of 
the dеcor is comparable 
to the obsidian that can 
be found on the paradisal 
beaches of Tenerife. With 
this dеcor, you can easily 
embody your dreams and 
conduct daring interior 
experiments.

S634 тенерифе / teneriFe
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порізка

cutting

фрезерування

Milling

приСадка під петлю

gAining For hingeS

а в С d

з’Єднання в замок

lock joint

обробка / FAcing

Монтаж мийки та умивальників усіх типів

Mounting of kitchen sinks and washstands 
of all types

Обов’язкова обробка торців

Mandatory facing

монтаж мийки в один рівень

FluSh Mounting oF A kitchen Sink

МОнтаж Мийки ПіД СтіЛьницю 

WorkToP sink MoUnTing

клей для з’єднання

Adhesive 

не використовувати 
звичайні шурупи 
та саморізи

Do not use common wood
screws or self-tapping 
screws

Гвинти з дрібним 
кроком різьби 
M-4, M-5,M-6

Fine-adjustment screws
with M-4, M-5, M-6 
threads

3332

монтаж мийки / kitchen Sink Mounting
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не ставте на стільницю гарячі 
каструлі і сковорідки — на 
поверхні можуть залишитися 
плями. Використовуйте 
спеціальні підставки.

Do not place hot pots and pans 
on the worktop, as they may 
stain the surface. Use special 
hot pads.

користуйтеся обробною
дошкою, щоб не залишати
подряпин.
  

Use a cutting board
to protect the surface
from scratches.

Для очищення можна 
використовувати спиртові 
розчинники.

Use alcohol solvents 
for cleaning.

Видаляйте плями одразу за
допомогою ощадних мийних 
засобів без абразивних ком-
понентів.

remove stains immediately,
using gentle non-abrasive
cleaning agents.

рекомендаціЇ по екСплуатаціЇ компакт плит/
coMpAct lAMinAte guidelineS
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Надійна упаковка

Reliable packaging

Складська програма

Warehouse support

Виконання замовлення з урахуванням 
додаткових послуг до 14 робочих днів

Order processing plus additional services 
of up to 14 working days

Партнери в усіх регіонах України

Partners in all regions of Ukraine

Лояльність для постійних замовників

Loyalty programs for regular customers
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