
Panels and Fronts
LuxeForm AcryL / crystALine 



ІндивІдуальнІ рІшення в промислових масштабах

INDIVIDUAL SOLUTIONS ON AN INDUSTRIAL SCALE

Printed pictures of the decors may differ from their actual appearance. We recommend using a set of samples.

Поліграфічне зображення декорів може відрізнятись від реального. Рекомендуємо скористатись комплектом зразків.
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LuxeForm Acryl – колекція декоративних панелей та фасадів, 
що вирізняються стильним дизайном та насиченим кольо-
ром! Заворожуюча і загадкова, гармонійна і надійна поверх-
ня акрилових фасадів заповнює простір, додає шарму всьо-
му дизайну!

З LuxeForm Acryl меблі стануть соковитою родзинкою та    
підкреслять індивідуальність Вашого стилю!

LuxeForm Acryl is a collection of decorative panels and fronts, 
which are stylish in design and rich in colour. The enchanting, 
solid surfaces of the acrylic fronts fill the space with glamour and 
balance.

LuxeForm Acryl will give a zest to your interior and at once elevate 
its aesthetic aspirations.

структура акрилових фасадІв / Acrylic Fronts structure

Високо глянцевий або 
ультраматовий акрил senosan 

High gloss or super matt 
senosan acryl 

Спеціальна МДФ плита

special-purpose medium 
density fiberboard (MDF)

Зворотнє покриття – ударостійкий полістирол 
HiPs, з оптимальною товщиною, яка сприяє ста-
білізації виробу

Крайка ABs, що ідеально відповідає основній 
кольоровій гамі фасаду

ABs-edging, perfectly matching the main colour 
palette of the front

Водостійкий ПУР
клей в тон фасаду

Waterproof 
polyurethane (Pu) 
adhesive that 
matches the 
front colour

Back coating: high-impact polystyrene (HiPs), with 
an optimum thickness to ensure product stability

4 5
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За 24 години 99% 

бактерій і мікробів 

буде знищено / 

in 24 hours, 99 percent 

of bacteria and germs 

will be killed

Підтверджено  

сертифікатом 

iso 22196/Jis Z2801 / 

confirmed by a certificate

iso 22196/Jis Z2801

LUxEfORm AnTibAc

інноваційне антибактеріане покриття / 
іnnovative antibacterial coating

99%

24h
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Не втрачають колір і не відшаровуються / 
Do not lose colour or delaminate

Не деформуються від зміни температури та вологи / 
Do not lose shape due to temperature or humidity fluctuations

Не потребують особливого догляду /
Require no special care

Стійкі до механічних пошкоджень / 
Excellent scratch resistance

100% вологостійкі / 
Are 100% waterproof

100% ідентичність кольору при заміні пошкоджених
деталей або встановлення додаткових секцій /
Are replaceable with 100% matches in colour. 
Parts or Additional Sections

акриловІ фасади LUxEfORm на вІдмІну вІд Інших / 
luXeForM Acrylic Fronts, As oPPoseD to coMPetitors’ Fronts

Мінімальний розмір: 50х120 мм / 
Min. size: 50х120 mm

Максимальний розмір: 2780х1280 мм / 
Max. size: 2780х1280 mm

Радіусне заокруглення окрайки / 
radius edge rounding

Складська програма із 35 декорів / 
35 decors always on stock

Найвищий ступінь глянцю серед
доступних на сьогодні фасадів / 
the highest gloss index among 
the fronts available today

35

24-7

R
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Дзеркальний блиск High Gloss (90 GLE) /

High Gloss (90 GLE)

Досконала гладенька поверхня 

AMK-Mb-009,09/2010 / 

Perfectly glossy surface

AMK-Mb-009,09/2010

Стійкість до пошкоджень TopX1800 /

Scratch resistance TopX1800

Миттєва готовність до використання /

Ready to use

LUxEfORm ACRyL HiGH GLoSS
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Європейський стандарт якості глянцю En 17214 /
European gloss quality standard En 17214

порІвняння LUxEfORm ACRyL З Іншими виробниками / 
LUxEfORm ACRyL, AS COmPARED TO PRODUCTS By OTHER mANUfACTURERS

12

LUxEfORm ACRyL

5 КЛАС П.2 / GrADe 5 cl.2 

ІншІ виробники / OTHER mANUfACTURERS

4 КЛАС П.1 / GrADe 4 cl.1

13

ІншІ виробники / OTHER mANUfACTURERS ІншІ виробники / OTHER mANUfACTURERS

4 КЛАС П.1 / GrADe 4 cl.1 4 КЛАС П.1 / GrADe 4 cl.1
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AcRYL SUPER MATT (5 GLE) /

Стійкість до забруднень /

Smudge-resistant

Anti-fingerprint

Стійкість до подряпин

і хімічних впливів група 1В (Din) /

Abrasion-resistant and resistant 

to Group 1b chemicals (Din) 

LUxEfORm ACRyL SUPER MATT (MT-AF)
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Дзеркальний блиск 

з металевим мерехтінням /

Mirror effect with metal 

flickering 

Глибока матова поверхня 

з металевим мерехтінням /

Deep matte surface with metal 

flickering

Візуальна вишуканість 

та коштовність /

Visual sophistication

and luxury

Простота догляду /

Ease of care

LUxEfORm ACRyL METALLic (ME, MM)
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LuxeForm crystaline – тренд у виготовленні фасадів європейсь-
кого зразка! Це розкіш від якої неможливо відмовитися! Вишу-
каний інтер’єр наповниться блиском та яскравим забарвленням. 
Шалені мрії потребуть упевнених дизайнерських рішень! 

Ефектно – це коли LuxeForm crystaline!

LuxeForm crystaline is a trend in manufacturing European-style 
fronts. This is a luxury that you can’t resist! Fill your interior with 
brilliance and richness of colours. 
Make your wildest dreams come true with our confident design 
solutions. 

be spectacular with LuxeForm crystalline!

1918
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В десять разів міцніший та безпечніший за скло /

10 times stronger and safer than glass 

Легший на 50% за скло /

50% lighter than glass

Мінімальний розмір: 50х120 мм /

Min. size: 50х120 mm

Максимальний розмір: 2780х1280 мм /

Max. size: 2780х1280 mm

Складська програма із 16 декорів /

16 decors always on stock

Кути різу фаски по відношенню до площини фасаду: F45 /

Bevel cut angles in relation to the front plane: F45

Повна імітація скла при  збереженні легкості матеріалу /

100% imitation glass while preserving the glass lightness

16

F

повна ІмІтаЦІя скла / 100% iMitAtion GlAss
Завдяки фасці під 45 ° досягається глибина кольору / With the edgework bevelled at under 45° for deeper colouring
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естетика / AESTHETicS

Рівна й гладка поверхня за стандартом 

AMK-MB-009, 09/2010 /

even smooth surface as per AMK-MB-009, 09/2010

Візуальне розширення простору /

Visual expansion of space

Досконала глибина кольору /

Perfect colour depth

Різноманітність палітри відтінків та можливих комбінацій /

A palette of colours and colour combinations

Кришталевий блиск Acryl High Gloss 90 Gle /

crystaline gloss Acryl High Gloss 90 Gle

Візуальна вишуканість та коштовність /

Visual sophistication and luxury

35

35

35

35

35
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функЦІональнІсть / UTiLiTY

Підвищена стійкість до механічних пошкоджень:topX1800 /

scratch resistance topX1800

Стійкість до зміни температур та УФ-випромінювання /

Heat- and uV-resistance

Миттєва готовність до використання /

ready to use

Спеціальне зворотнє покриття /

special back coating

Простота догляду /

easy care

Водостійкість /

Water resistance

Висока хімічна стійкість / 

High chemical resistance

Довговічність /

Durability

Інноваційне антибактеріальне покриття / 

innovative antibacterial coating

35

35

35

35

35

HC
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технологІї / TEcHnoLoGY

Екологічність /

environmentally friendly

Індивідуальні замовлення /

individual orders

Можливість виготовлення плит 

нестандартних розмірів та кольорів  /

Available panels of non-standard 

sizes or colours

Гарантія 3 роки /

3-year warranty

35

35

35

35

35

3
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сервІс / SERVicE

35

35

35

35

35

Надійна упаковка /

Reliable packaging

Складська програма /

Decors always on stock

Виготовлення нестандартних замовлень до 14 днів /

Individual orders within 14 days

Партнери в усіх регіонах України /

Partners in all regions of Ukraine

Лояльність для постійних замовників /

Loyalty programs for regular customers

Відправлення ≤ 24 годин, виготовлення ≤ 7 днів /

Shipment within ≤ 24 hours, manufacturing ≤ 7 days
24-7

29
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варІанти виготовлення панелей / PAnELS MAnUFAcTURinG oPTionS

E
T

A
L

O
N

D
U

O
P

R
E

m
IU

m

1
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3

Acryl High Gloss / 
Crystaline Gloss 

Високоміцне зворотнє 
покриття Hs/Hc* 

High-strength back 
coating Hs/Hc*

Acryl Super Matt
/Crystaline Matt

Високоміцне зворотнє 
покриття Hs/Hc* 

High-strength back 
coating Hs/Hc*

Acryl Metallic

Високоміцне зворотнє 
покриття Hs* 

High-strength back 
coating Hs*

Acryl High Gloss / 
Crystaline Gloss 

Acryl super Matt / 
crystaline Matt

Acryl Metallic 

Acryl super Matt

Acryl High Gloss / 
Crystaline Gloss 

Acryl High Gloss /
crystaline Gloss

Acryl Super Matt
/Crystaline Matt

Acryl super Matt
/crystaline Matt

*Hs is a high-strength Acryl black- or white-colour back coating, depending on the top coating colour.
*Hc is a high-strength crystalline back coating that matches the top coating colour.

*Hs - високоміцне зворотнє покриття для Acryl чорного або білого кольору в залежності від верхнього покриття
*Hc - високоміцне зворотнє покриття для crystaline в колір верхнього покриття

Acryl Metallic

Acryl Metallic



використання / DESiGn iDEAS

кухнІ 
KiTcHEnS

ваннІ кІмнати
bATHRooMS

шафи-купе
SLiDinG DooR WARDRobES

32 33



використання / DESiGn iDEAS

холи, спальнІ, вІтальнІ

HALLS, bEDRooMS, LiVinG RooMS

мІжкІмнатнІ дверІ

inTERioR DooRS

меблІ для готелІв та ресторанІв

HoTEL AnD RESTAURAnT FURniTURE

стІновІ панелІ

WALL PAnELS

34 35



використання / DESiGn iDEAS

декоративнІ елементи

DEcoRATiVE ELEMEnTS

торгове обладнання

coMMERciAL FURniTURE SToRE EqUiPMEnT

меблІ для офІсІв

oFFicE FURniTURE

36 37



LUxEfORm ACRyL 
HiGH Gloss (Gl)

GL-202U

GL-803U

GL-002U

GL-501U

     GL-501U 
меркурій / mercury

Бездоганно підходить для будь-якого куточка будинку, 
як самостійний колір, так і з яскравими акцентами

Perfectly suitable for any corner of the house, both 
as an independent colour and with bright accents

     GL-002U 
біле сонце / white sun

Теплий відтінок білого зігріває 
приміщення, робить його гостинним  

A warm shade of white warms the 
space, makes it hospitable 

     GL-202U 
мокко / mocha

Шляхетний ніжно-коричневий 
колір не має обмежень по стилю
 
noble light brown colour has 
no style restrictions 

     GL-803U 
графіт / graphite

Харизматичний темно-сірий колір надає
меблям глибини та атмосферності

A charismatic dark grey colour gives depth
and atmosphere to the furniture

38 39



LUxEfORm ACRyL 
HiGH Gloss (Gl)

GL-403U

GL-801U

GL-201U

GL-000U

GL-802U

GL-101U

     GL-403U 
небесний оксамит / celestial velvet

Приваблива блакить заряджає 
позитивними емоціями 

An attractive blue colour evokes 
positive emotions

     GL-801U 
лісовий вовк / forest wolf

Приємний відтінок сірого захищає 
від зовнішніх негативних впливів

A pleasant shade of gray protects 
against external negative influences

     GL-201U 
жасмин / jasmine

Достовірний варіант для створення 
теплого сімейного затишку

A reliable option for creating 
a warm family comfort

     GL-000U 
біла ніч / white night

Холодний білий відтінок зробить 
Ваш інтер’єр свіжим, повним 
повітря і прохолоди

A cool shade of white will make your 
interior fresh, full of air and coolness

     GL-101U 
каєнський перець / cayenne pepper

Палкий темно-червоний відтінок 
прискорює пробудження, 
заряджає енергією

An intense dark red shade accelerates 
awakening and increases energy

     GL-802U 
сірий шовк / grey silk

Не існує відтінків, з якими 
цей колір створював би 
дисгармонію

there are no shades with 
which this colour would 
create disharmony

40 41



LUxEfORm ACRyL 
HiGH Gloss (Gl)

GL-900U

GL-804U

GL-102U

GL-001U

GL-301U

     GL-900U 
космос / cosmos

Найкращий спосіб створити 
позачасовий інтер’єрний шедевр 

the best way to create an 
atemporal  interior masterpiece 

     GL-804U 
кварцевий / quartz

Безпрограшний варіант для 
створення збалансованого інтер’єру

A win-win solution to create 
a balanced interior 

     GL-102U 
сливовий / plum

Соковитий колір стиглої сливи привертає увагу, 
дарує загадковість, допомагає концентруватися

the vibrant colour of plum is catchy, 
it gives mystery

     GL-001U 
ультра білий / ultra white

Уособлення 
чистоти і урочистості 

represents the cleanness 
and solemnity 

     GL-301U 
кам’яна троянда / stone rose

Незвичайна, захопливо стримана тональність 
утворить спокійну меблеву композицію

An unusual, fascinating restrained tone forms 
a quiet furniture composition 

42 43



LUxEfORm ACRyL 
HiGH Gloss (Gl)

LUxEfORm ACRyL 
MetAllic (Me)

GL-302U ME-401U

ME-805U

ME-001U

     GL-302U 
сапфір / sapphire

Колір дорогоцінного каменю створений, щоб підкреслити 
стиль кухні та додати неймовірного блискучого акценту

colour of the gemstone is created to highlight the 
kitchen style and add an incredible shiny accent

     mE-401U
небесно-бірюзовий / celestial turquoise

Неординарний красивий 
колорит притягує погляд

An unusual beautiful colour 
attracts the eye 

     mE-805U 
платинум / platinum

Гармонійне доповнення 
будь-якого стилістичного рішення

Harmonious addition of 
any stylistic solution

     mE-001U 
біла перлина / white pearl

Сяючий світлий тон надає приміщенню 
вишуканості та аристократичності 

A radiant light tone gives elegance and 
aristocracy to space

44 45



LUxEfORm ACRyL 
MetAllic (Me)

ME-203U

ME-900U

ME-806U

MM-203U

LUxEfORm ACRyL 
 eXtrA MetAllic (MM)

     mE-203U 
шампань / champagne

Граціозний колір бежевої тональності 
забезпечує приплив радості

A graceful beige colour provides 
an influx of joy

     mE-900U 
авантюрин (Ч) / aventurine (BL)

Ефектний блиск на чорному фоні 
нагадує дорогоцінний камінь

A spectacular gloss on a black 
background resembles a precious stone 

     mE-806U 
чорна перлина / black pearl

Благородна забарвленість, 
що приковує погляд

A noble colour that captivates the eye

     mm-203 
бронза / bronze

Для створення неординарного, ефектного, але
затишного інтер’єру кращого рішення не знайти

there is no better solution to create an 
extraordinary, spectacular, but cozy interior
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LUxEfORm ACRyL 
eXtrA MAtt MetAllic (MM)

MМ-806U

MМ-204U

LUxEfORm ACRyL 
suPer MAtt (Mt-AF)

MT-AF-500U

MT-AF-501U

     mm-806U 
чорна перлина / black pearl

Створює цікаву 
незабутню атмосферу

creates an interesting 
unforgettable atmosphere

     mT-Af-500U  
океан / ocean

Благородний та 
загадковий колір

A noble and 
intriguing colour 

     mT-Af-501U  
меркурій / mercury

Один з найпопулярніших кольорів 
для оформлення сучасних приміщень
 
Mercury is one of the most 
popular colours for modern spaces 

48 49

     mm-204U 
бронза / bronze

Блиск, що вартий 
Вашої уваги

shine that is worthy 
of your attention



LUxEfORm ACRyL 
suPer MAtt (Mt-AF)

MT-AF-900U

MT-AF-000U

MT-AF-202U

MT-AF-001U

     mT-Af-900U 
космос / cosmos 

Глибина чорного кольору зробить меблі 
виразними, елегантними, лаконічними

the depth of black will make the furniture 
expressive, elegant, simple

     mT-Af-000U 
біла ніч/ white night

Найкраще підходить для приміщень 
з хорошим природним освітленням

Best suited for spaces with good 
natural light

     mT-Af-202U  
мокко / mocha

Вдало доповнить естетику мінімалізму, сучасного 
стилю, Арт-деко, хай-тек, неокласики та інших

successfully complements the aesthetics of 
minimalism, modern style, Art Deco, hi-tech, 
neoclassicism, and other styles

     mT-Af-001U  
ультра білий / ultra white

Універсальність та неповторність – 
ось що дійсно варто уваги

Versatility and sophistication - that's 
what really deserves attention

50 51



52 5352

LUxEfORm ACRyL 
suPer MAtt (Mt-AF)

53

MT-AF-804U

MT-AF-201U

MT-AF-802U

MT-AF-502U

     mT-Af-502U 
гріджио модерн / griggio modern

Ідеальний баланс між 
спокоєм і стилем

the perfect balance between 
tranquillity and style 

     mT-Af-804U  
кварцевий / quartz

Ненав'язливий монохромний колір 
допомагає відпочити, знімає напругу, 
дарує відчуття рівноваги

A subtle monochromatic colour 
helps to relax, relieves tension, 
gives a sense of balance

     mT-Af-201U  
жасмин / jasmine

Прикраса інтер'єрів кухні, 
їдальні, ванної кімнати, 
кабінету або передпокою

interior decoration of the 
kitchen, dining room, 
bathroom, office, or hallway

     mT-Af-802U 
сірий шовк / grey silk

Легкий нейтральний тон 
всупереч розповсюдженій думці, 
здатен створити затишний інтер’єр

A light neutral tone, contrary 
to popular belief, can create 
a cozy interior
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LUxEfORm CRySTALINE
Gloss (Gl)

55

GL-000U

GL-201U

GL-808U

GL-002U

     GL-000U 
біла ніч / white night

Відтінок зимової прохолоди візуально 
робить масивні предмети легшими

A shade of winter coolness visually makes 
massive objects lighter

     GL-201U  
жасмин / jasmine

Достовірний варіант для створення 
теплого сімейного затишку

A reliable option for creating 
a warm family comfort

     GL-002U  
біле сонце / white sun

Стильний та 
водночас практичний 

stylish and at the 
same time practical

     GL-808U   
лофт / loft

Колір несе в собі прагнення завжди 
досягати поставленої мети

colour reflects the desire to always 
achieve the goal
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LUxEfORm CRySTALINE
Gloss (Gl)

57

GL-402U

GL-807U

GL-802U

GL-001U

     GL-402U  
магічна мята / magic mint

Ніжний відтінок дарує приміщенню 
весняну свіжість та прохолоду

A subtle shade gives spring 
freshness and coolness to space

     GL-807U  
річкова галька / river gravel

Підкреслить елегантний стиль 
будь-яких меблів 

it will highlight the elegant 
style of any furniture

     GL-802U  
сірий шовк / grey silk

Збалансований нейтральний колір 
втілює стабільність та  успіх

A balanced neutral color represents 
stability and success

     GL-001U   
ультра білий / ultra white

Сніжно-білий тон створює ілюзію 
досконалого простору

the snow-white tone creates the 
illusion of perfect space 
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LUxEfORm CRySTALINE
MAtt (Mt)
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MT-000U

MT-808U

MT-402U

MT-001U

MT-002U

     mT-000U 
біла ніч / white night

Здавна меблі білого кольору 
вважались ознакою розкоші та достатку 

White furniture has long been considered 
a sign of luxury and prosperity

     mT-001U   
ультра білий / ultra white

Бездоганне рішення для створення 
сучасних і стильних інтер'єрів

the perfect solution for creating 
modern and stylish interiors

     mT-002U  
біле сонце / white sun

Білий колір надає виразності 
формам меблевої композиції

White colour gives expressiveness to 
the forms of furniture compositions

     mT-808U   
лофт / loft

Властивий багатьом стилям, але найкраще 
підкреслить лофт, гранж та мінімалізм

it is inherent in many styles, but will best highlight 
the loft, grunge, and minimalism styles

     mT-402U  
магічна мята / magic mint

Поєднуючись з гамою різних кольорів, 
ніколи не перенавантажить інтер'єр

combined with a range of different colors, 
it will never overload the interior
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LUxEfORm CRySTALINE
MAtt (Mt)
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MT-201U

MT-802U

MT-807U

     mT-201U  
жасмин / jasmine

М’який пастельний відтінок несе 
в собі душевний спокій та рівновагу

A soft pastel shade brings peace of 
mind and balance

     mT-802U  
сірий шовк / grey silk

Гармонійно впишеться в інтер’єр 
різноманітних стилів

it will harmoniously fit into the interior 
of various styles

     mT-807U  
річкова галька / river gravel

Спокійна кольорова гамма, в якій приємно
відпочивати та відновлювати життєві сили

soothing, cool colours that allow people to 
have a good rest and restore strength
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Розмір панелі: 2800х1300 мм (3,64 м2) /
Panels size: 2800х1300 mm (3.64 m2)

Товщина панелі в залежності від 
комбінацій декору: 18,4 мм (+/- 0,2 мм) /
Panels thickness, depending on 
a decor combination: 18.4 mm (+/- 0.2 mm)

Міцне чорне або біле зворотнє покриття /
Durable black-or white-colour back coating

35 видів декорів: 16 глянцевих, 9 металізованих, 
10 матових з можливістю комбінування /
35 decors: 16 glossy, 9 metallic, and 
10 matt mix-and-match options

35

35

35

35

35

LUxEfORm ACRyL 
Бездоганність на поверхні / Perfect surface

35

Розмір панелі: 2800х1300 мм (3,64 м2) /
Panels size: 2800х1300 mm (3.64 m2)

Товщина панелі : 20 мм (+/- 0,2мм) /
Panels thickness: 20 mm (+/- 0.2 mm)

На 50% легше за скло /
50% lighter than glass

В 10 разів міцніше та безпечніше за скло /
10 times stronger and safer than glass

Спеціальне зворотнє покриття 
2 мм кольору основного декору / 
special back coating of the 
2 mm decor matching colour

Товщина покриття crystaline: 2 мм / 
crystaline coating thickness: 2 mm

16 видів декорів: 8 матових та 8 глянцевих 
з можливістю комбінування / 
16 decors: 8 matt and 8 glossy 
mix-and-match options

35

35

35

35

LUxEfORm CRySTALINE
Досконала глибина кольору / Perfect colour depth

HC

16



www.luxeform.ua

За QR-кодом Ви можете 
знайти детальнішу інформацію

Scan the QR code for more details


