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Płyty meblowe MDF, wiórowe lakierowane - ALVIC
Z przyjemnością prezentujemy płyty MDF od hiszpańskiego producenta Alvic – lakierowane na wysoki połysk (kolekcje Luxe i
Luxe Plus) i wykończone w macie (kolekcje Zenit i Zenit Plus) oraz płyty wiórowe (lub na zamówienie MDF) teksturowane, z
powierzchnią o strukturze synchronicznej m.in. drewna i kamienia (kolekcja Syncron). Każda płyta meblowa z tych kilku
kolekcji jest niepowtarzalna. To wyjątkowy design, oryginalne wzornictwo, które nadaje meblom i wnętrzom zupełnie nowego
charakteru.
Poza pięknymi kolorami, doskonałymi imitacjami faktur i eleganckim wykończeniem płyty meblowe lakierowane Alvic są
solidne i trwałe, zachowują nienaganną estetykę i właściwości techniczne na lata. Dzięki świetnym zabezpieczeniom są
odporne na zadrapania i zarysowania. Nowoczesne technologie i sposoby wykończenia płyt MDF wpływają na wygodę ich
użytkowania – na części płyt nie pozostają odciski palców, a większość jest odporna na zaplamienie.
Jeśli szukają Państwo płyty MDF na wymiar, prosimy o kontakt, a ustalimy szczegóły zamówienia. Zamówienie na produkty,
które mamy dostępne w naszym magazynie, dostarczamy zwykle do 48 godzin, w pozostałych przypadkach na czas
realizacji potrzebujemy około miesiąca.
Skontaktuj się z nami!

Kolekcje płyt meblowych MDF dostępne w
Lumatech
Nowoczesne wnętrza to wyjątkowe przestrzenie do życia, które łączą funkcjonalność i estetykę. Styl wystroju –
dominujące linie i struktury, kolory oraz wzornictwo nadają wnętrzu konkretnego charakteru, który inspiruje, odpręża i
poprawia nastrój. Każdy szczegół jest ważny! Z płytami MDF od Alvic nowoczesną przestrzeń kreuje się jak za dotknięciem
różdżki – można z nich np. stworzyć meble, wykorzystać je jako panele ścienne i materiał na nietuzinkowe dekoracje.
Płyty MDF lakierowane od Alvic są bardzo różnorodne, a ujęte w kolekcje, z których każda wyróżnia się konkretną stylistyką.

Płyty MDF lakierowane na wysoki połysk –
kolekcje Luxe i Luxe Plus
Kolekcje Luxe i Luxe Plus to płyty MDF lakierowane na wysoki połysk.
Każda płyta lakierowana MDF z tych kolekcji jest lśniąca, szklista i lustrzana – nie tylko dodaje wnętrzu blasku i elegancji, ale
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też odbija światło, wywołując złudzenie optyczne – wizualnie powiększa i rozjaśnia przestrzeń.

Wyjątkowe wzornictwo lakierowanych płyt MDF
Lakierowane płyty MDF od Alvic to bogata gama kolorów i wzorów. Są to płyty MDF gładkie, w jednolitych kolorach (zarówno
stonowanych, jak i niestandardowych), ale również płyty imitujące wizualnie różne materiały np. metal, płyty stalowe,
marmur, tekstylia. To dziesiątki wzorów i setki wariacji, czyli odpowiedzi na różne wizje i projekty! To doskonała propozycja
dla wnętrz w stylistyce m.in. klasycznej, glamour, nowojorskiej czy art deco.

Bardzo dobre właściwości użytkowe płyt lakierowanych MDF
Poza walorami wizualnymi lakierowane płyty MDF od Alvic wyróżniają się świetnymi właściwościami technicznymi i
użytkowymi. Są wysoce odporne na zarysowania, otarcia i zabrudzenia. Ich czyszczenie sprowadza się do okazjonalnego
przetarcia wilgotną ściereczką.

Płyty MDF lakierowane w macie – kolekcje Zenit i
Zenit Plus
Dla tych, dla których płyty lakierowane na wysoki połysk wydają się nieodpowiednie, zbyt lśniące czy przytłaczające,
producent Alvic opracował inną propozycję: matowe płyty MDF, wykończone przyjemną w dotyku powłoką.

Eleganckie i minimalistyczne wzornictwo lakierowanych płyt MDF
Podobnie jak lakierowane na wysoki połysk, tak i wykończone w macie płyty MDF są dostępne w ogromnej liczbie wariantów.
To zarówno gładkie i jednokolorowe płyty MDF, które z powłoką matową wyglądają elegancko i minimalistycznie, jak i
produkty o bogatym wzornictwie, w tym imitującym wybrane materiały – np. metal, tytan, marmur czy porcelanę. Tego
rodzaju płyty MDF świetnie prezentują się we wnętrzach np. minimalistycznych, surowych i industrialnych.

Wyjątkowe właściwości techniczne lakierowanych płyt MDF
Oczywiście i w tym wypadku design i nienaganna estetyka to nie wszystko. Doskonałe właściwości techniczne to wyróżnik
producenta Alvic – płyty MDF są wysoce odporne na uszkodzenia mechaniczne (w tym zarysowania i zadrapania), a ich kolor
wyróżnia się dużą stabilnością i nie zmienia się w ciągu wieloletniej eksploatacji.
Dodatkowo matowe płyty MDF od Alvic są wykończone specjalną powłoką, która zapobiega pozostawianiu śladów po
palcach. A że powłoka ta jest jedwabista, to można śmiało rozkoszować się jej dotykaniem bez obawy o zabrudzenie!

Płyty meblowe o strukturze synchronicznej –
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kolekcja Syncron
Dwie wyżej scharakteryzowane kolekcje (Luxe oraz Zenit) zawierają płyty MDF i wiórowe, które wizualnie imitują pewne
materiały. Tworząc natomiast kolekcję Syncron, Alvic poszedł jeszcze o jeden krok dalej i zaproponował płyty teksturowane.
Wyglądem i strukturą te płyty imitują różnorodne materiały.
Ich faktury są precyzyjnym odzwierciedleniem powierzchni surowców i tworzyw. To doskonały materiał na mebel oraz panel
dekoracyjny MDF na ścianę czy też niepowtarzalną dekorację, która uzupełni styl aranżacji.
Pierwszą grupą teksturowanych płyt meblowych od Alvic są imitacje drewna, w tym różnych jego gatunków (m.in. sosny oraz
dębu). Są dostępne w różnej kolorystyce oraz o odmiennym rysunku „usłojenia” (np. słoje pionowe, okrągłe czy
nieregularne). Druga grupa to płyty meblowe imitujące metale, kamienie oraz inne materiały i tworzywa (m.in. stal,
porcelanę, marmur, skórę itp.).

Dlaczego warto wybrać płyty meblowe
lakierowane?
Cennik przekładający się na jakość. Nawet kilkadziesiąt złotych za 1 m² może kosztować płyta MDF lakierowana (cena
jest oczywiście uzależniona od kolekcji). To ekonomiczne rozwiązanie, a jakość tych produktów premium świetnie
uzasadnia ich cenę!
Wyjątkowy design. Płyty MDF Alvic powstają z pasji tworzenia i miłości do stylu, ale na podstawie wielu lat
doświadczenia. Są odpowiedzią na potrzeby nowoczesnych projektów wnętrz, w których wystrój odgrywa tak istotną
rolę, równie ważną jak wymiar praktyczny (użytkowy) oraz komfort. Alvic oferuje wzornictwo dopracowane w każdym
calu, niespotykane i zaskakujące!
Łączenie płyt MDF. Wszystkie kolekcje płyt MDF Alvic są zaprojektowane w taki sposób, aby możliwe było łączenie
produktów w śmiałe aranżacje. Płyty lakierowane na wysoki połysk świetnie współgrają z wykończeniem matowym.
Płyty MDF teksturowane są ciekawym dopełnieniem każdej aranżacji. Kolory jednolite, wzornictwo oraz imitacje
materiałów – wszystkie te cechy mogą się przenikać i uzupełniać lub tworzyć inspirujące kontrasty!
Trwałość i odporność. Do walorów estetycznych płyt meblowych MDF od Alvic dołączają zalety użytkowe i świetne
właściwości techniczne. Te płyty są trwałe i ponadprzeciętnie odporne na uszkodzenia i zabrudzenia. Kolory płyt MDF
nie blakną, nie tracą głębi, nie zmieniają z czasem odcieni, a lakierowane na wysoki połysk wykończenia nie
matowieją. W zależności od kolekcji płyty mają dodatkowe właściwości np. odporność na zarysowania i odbicia
palców.
Łatwość czyszczenia. Płyty MDF od Alvic są pokryte folią ochronną, która zabezpiecza je podczas transportu czy
montażu. W trakcie użytkowania płyty MDF wystarczy od czasu do czasu przetrzeć miękką, lekko zwilżoną ściereczką.
Dzięki specjalnym powłokom płyty nie brudzą się intensywnie i nie sprawiają problemów w wieloletnim użytkowaniu.
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Jakie zastosowanie mają płyty MDF od Alvic?
Płyty MDF lakierowane od Alvic można wykorzystać na wiele sposobów, a jedynym ograniczeniem jest tak naprawdę
wyobraźnia oraz warunki techniczne. Płyty MDF można przerabiać na niemal dowolne elementy aranżacyjne.
Płyta meblowa MDF. Płyty MDF są doskonałym materiałem do produkcji i wykańczania mebli. Są jednocześnie trwałe,
łatwe w obróbce i lekkie, podatne na formowanie (np. wycinanie kształtów) oraz atrakcyjne wizualnie.
Płyta dekoracyjna MDF. Drugim rodzajem zastosowania płyty MDF na wymiar jest dekoracja wnętrza: można ją
wykorzystać do ozdobienia np. ścian. W tym wypadku świetnie sprawdzą się teksturowane i lakierowane płyty MDF,
które można ze sobą zestawiać i łączyć w najróżniejsze kompozycje.
Panel ścienny MDF. Panele ścienne znów wracają do mody, choć nie mają już wiele wspólnego z dawną boazerią.
Płyty MDF, zwłaszcza te teksturowane czy imitujące dany materiał, doskonale się w tej funkcji sprawdzą.
Skontaktuj się z nami
Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z Lumatech w celu omówienia szczegółów zamówienia na MDF lakierowany. Cena
ustalana jest indywidualnie, ale jako polski dystrybutor Alvic gwarantujemy dużą dostępność płyt MDF, korzystne ceny i
krótki czas dostawy.
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