Płyta MDF na ścianę? Poznaj najciekawsze
propozycje!
Płyta MDF to bardzo dobry materiał na meble, a zwłaszcza fronty i blaty, natomiast coraz chętniej jest też
wykorzystywana jako panele ścienne czy sztukateria, elementy dekoracyjne i listwy wykończeniowe.
Przeczytaj, jakie zalety mają panele ścienne MDF. Poznaj ciekawe wzory do różnych pomieszczeń (kuchni,
łazienki, salonu, sypialni) i stylów aranżacji!

Płyta MDF na ścianę – co to za rozwiązanie?
Płyta MDF (Medium Density Fiberboard), chętnie wykorzystywana do produkcji mebli oraz aranżacji wnętrz, jest płytą
pilśniową średniej gęstości – od 500 do 1000 kg na m³.
Powstaje z wiórów drzewnych sprasowanych na gorąco z wykorzystaniem klejów i żywic. Jej krawędzie są gładkie, a
powierzchnia chłonna – jest łatwa w obróbce, nadaje się do malowania, lakierowania oraz oklejania np. folią czy
fornirem.
Firma Lumatech oferuje płyty MDF od hiszpańskiego producenta Alvic, którego jest polskim dystrybutorem. Są to płyty
lakierowane oraz wykończone na różne sposoby (m.in. na wysoki połysk, w macie czy strukturą synchroniczną). Są
wykorzystywane zarówno do tworzenia mebli, jak i jako dekoracyjne panele ścienne.

Jakie zalety ma płyta MDF na ścianę?
Niski koszt. Płyta MDF na ścianę jest relatywnie niedroga, a jest sposobem na szybką rearanżację bądź remont
wnętrza. Nadaje pomieszczeniu ciekawy charakter, a jednocześnie może przykryć wszelkie niedoskonałości ścian (np.
zadrapania, ubytki czy plamy) bez skomplikowanych zabiegów remontowych. Panele MDF przytwierdza się przy
pomocy kleju montażowego.
Trwałość i odporność. Płyta MDF na ścianę od Alvic jest rozwiązaniem na wiele lat. Ten producent nadaje swoim
wyrobom takie cechy jak odporność na zarysowania i zadrapania, czyli takie uszkodzenia, które zdarzają się podczas
codziennej eksploatacji. Płyta na długo zachowuje swój nienaganny wygląd.
Łatwość czyszczenia. Alvic, wykańczając swoje płyty MDF, nadaje im także takie cechy jak odporność na
zaplamienie oraz – w przypadku części modeli – odporność na pozostawianie odbić palców. Płytę MDF na ścianie
wystarczy od czasu do czasu przetrzeć wilgotną ściereczką i wykorzystać łagodny detergent.
Możliwości aranżacyjne. Płyty MDF na ścianę od Alvic są dostępne w wielu różnych wariantach. To kilka rodzajów
wykończenia (na wysoki połysk, matowe, strukturyzowane), wielość kolorów (od stonowanych po intensywne,
niestandardowe) oraz wzornictwa (np. imitacje marmuru, porcelany czy płyty stalowej). Płyty te są również tak
projektowane, aby móc je łączyć i tworzyć w ten sposób ciekawe i uzupełniające się lub kontrastujące ze sobą
kompozycje.
Nowy charakter wnętrza. Panel ścienny z płyty MDF jest taką dekoracją, z którą można nadać wnętrzu cechy
wybranego stylu oraz wywołać pożądany efekt, np. rozświetlić i optycznie powiększyć przestrzeń, zapewnić jej
wymiar nowoczesny czy klasyczny, dodać elegancji i luksusu lub stonowania i prostoty. Wszystko zależy od pomysłu,
ale z płytą MDF na ścianie wnętrze zupełnie się odmieni!

Jaką płytę MDF na ścianę wybrać?
Wybór płyty MDF na ścianę może nie być łatwy ze względu na wielość ich wariantów, ale jest za to bardzo przyjemny, bo
bogaty w nowe doznania estetyczne. Największe znaczenie ma oczywiście własny gust – wzór płyty musi się po prostu
podobać. Warto także wkomponować panele dekoracyjne w stylistykę wystroju wnętrza i zwrócić uwagę na efekty,
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jakie mogą zapewniać różne rodzaje wykończenia płyty.
Dodatkowo wiele zależy od sposobu wykorzystania paneli ściennych MDF – można nimi wyłożyć całą ścianę, ale można
wykorzystać jedynie jako pojedynczy dekor (np. za telewizorem czy wezgłowiem łóżka). Płyty MDF można też na
ścianach łączyć, czyli tworzyć z nich złożone, mozaikowe kompozycje.

Płyta MDF na ścianę wykończona na wysoki połysk
Bardzo chętnie wybieranym rozwiązaniem są płyty MDF wykończone na wysoki połysk – z oferty Alvic są to kolekcje
Luxe i Luxe Plus. To płyty lakierowane, które – w zależności od modelu – uzyskują połysk na poziomie nawet 101 GU
(zwykle wysoki połysk określa się w tej skali do 100, więc jest to coś wyjątkowego!).
Płyty MDF na ścianę wykończone na wysoki połysk są szkliste i lustrzane – odbija się w nich cała przestrzeń. Zwłaszcza te w
jasnej kolorystyce genialnie powiększają i rozjaśniają wnętrze, optycznie dodają mu przestronności. To bardzo
dobra propozycja do wnętrz urządzonych w stylu klasycznym, glamour czy art deco.
Wysoki połysk w płytach od Alvic ma mnóstwo wariantów – są to zarówno jednolite kolorystycznie płyty, jak i
wzornictwo inspirowane różnymi materiałami i teksturami (m.in. marmurem, porcelaną, stalą). Genialnie spisują się
zarówno jako płyty MDF na ścianę w kuchni, jak i do łazienki, sypialni czy salonu.

Płyta MDF na ścianę z wykończeniem matowym
Na drugim biegunie można umieścić płyty MDF na ścianę wykończone w macie. Taki matowy lakier na płytach od Alvic
jest jedwabisty, przyjemny w dotyku, a przy tym genialnie pochłania światło. Są to płyty z kolekcji Zenit i Zenit Plus oraz
– podobnie jak płyty z połyskiem – dostępne są w dziesiątkach różnych wzorów.
Wykończone matowym lakierem płyty MDF na ścianę sprawdzają się w każdym wnętrzu. Nie odbijają światła, więc nie
działają na rzecz optycznego powiększenia przestrzeni, ale dodają wnętrzu elegancji, nieco surowości, schludności,
ale i przytulności. Panele ścienne z matowych płyt MDF genialnie sprawdzają się do stworzenia takiego przytulnego
kącika, w którym będzie się miło spędzać czas. To rozwiązanie do salonów i sypialni, do otwartych kuchni i przestronnych
łazienek.
W wersji matowej płyty MDF od Alvic również są dostępne w kilku wzorach. To wiele jednolitych kolorystycznie płyt, ale też
intrygujące wzornictwo na podobieństwo innych materiałów (np. płyty stalowa, marmur, tytan). Świetnie
komponują się ze stylistyką nowoczesną, minimalistyczną, ale mogą także stanowić kontrast dla wysokiego połysku,
przygaszając nieco świetlistość wnętrza w stylu glamour.

Płyta MDF na ścianę z wykończeniem teksturowanym
Intrygującym rozwiązaniem są również teksturowane płyty MDF na ścianę od Alvic – nie tylko wyglądem, ale i strukturą
imitują różne surowce i materiały.
To kolekcja Syncron, na którą składają się płyty o strukturze np. drewna. Takie panele drewniane z MDF to mnóstwo
propozycji np. imitujących różne gatunki drewna oraz z odmiennym rysunkiem „usłojenia”. Takie drewniane włókna mogą
być pionowe, ale mogą także tworzyć nieregularne kompozycje. Można też skusić się na wybór paneli drewnianych z
naturalnymi nierównościami i różnicami w kolorze.
Tego rodzaju materiały świetnie sprawdzą się jako płyty MDF na ścianę w kuchni, ale także w salonie czy sypialni, zwłaszcza
tych urządzonych w stylu rustykalnym, skandynawskim czy nowoczesnym.

www.lumatech.eu

2

Tue, 07 Dec 21 18:43:40 +0000

FAQ:
1. Co to jest płyta MDF na ścianę?
Płyta MDF na ścianę to płyta pilśniowa wykończona np. lakierem, fornirem czy folią. Zwykle płytę MDF wykańcza się na
wysoki połysk, na matowo lub nadaje się jej jakąś strukturę, np. drewna, metalu czy tekstyliów. Z płyt MDF tworzy się
również meble, a z niektórych rodzajów także panele podłogowe.
2. Ile kosztuje płyta MDF na ścianę?
Cena płyty MDF na ścianę jest uzależniona od wielu czynników, zwłaszcza sposobu jej wykończenia oraz właściwości
technicznych i użytkowych. MDF zwykle kosztuje od kilkudziesięciu złotych za 1 m².
3. Jaką wybrać płytę MDF na ścianę w kuchni?
W kuchni świetnie sprawdzą się płyty MDF lakierowane na wysoki połysk oraz wersje o strukturze synchronicznej, imitujące
np. drewno, kamień czy metal.
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