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 Айс 001
(матова 

текстура)
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 Айс 002
(матова 

текстура)

2426 
 Айс 003
(матова 

текстура)

2436 
 Айс 004
(матова 

текстура)

2456 
 Евора 003

(матова 
текстура)

2696 
 Евора 004

(матова 
текстура)

Дизайн Олексія Скіф

Колекція 
Jade

У пошуку стильного та довговічного оздоблення приміщення зверніть увагу 
на колекцію Jade від компанії Alvic (Іспанія). 

Колекція Jade — це спокійна гама, матове покриття та висока якість 
меблевих панелей.
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Дизайн Уляни Хімій

Jade від Alvic: опис, особливості та призначення 
меблевих панелей

Лінійка Jade включає 6 класичних кольорів: 
4 відтінки «Айс» (від сріблясто-сірого до графі-
тового) та 2 «Евора» (сірий, графіт). Теплі та хо-
лодні тони розбавлені неоднорідною текстурою 
з вертикальним малюнком. Товщина кожної пли-
ти 18 мм. Ширина та висота — 1240 та 2750 мм 
відповідно. Матове покриття разом із натураль-
ною гамою — тренд сезону.

Колекція Jade: додаткові переваги панелей
Окрім довготривалої служби та міцності у пане-

лей Alvic з лінійки Jade є ще ряд переваг. Розгля-
немо їх:

• на вигляд та дотик меблеві панелі над-

звичайно близькі до натурального шпону 
чи дерева, каменю, цементу;

• покриття стійке до ультрафіолетового 
випромінення і не вигорає на сонці (ми 
даємо гарантію, що навіть через 10 років 
використання воно матиме той самий ко-
лір, що на початку);

• плити стійкі до біологічних факторів 
(грибок, пліснява, тощо не загрожує ме-
блевим панелям). Екологічні та натураль-
ні складники безпечні навіть для малят й 
алергіків;

• зразки одної моделі (кольору) з різних 
партій не відрізняються тонами;

• матеріал легко обробляється.



3506 Антрасіта натурал вуд
(матова текстура)

3486 Базальто натурал вуд
(матова текстура)

Колекція 
Solid

На перший погляд Базальто та Антрасіта — чудовий вибір для оздоблення 
робочого кабінету, банківського фойє, приміщення конференц-холу. Але 

меблеві панелі чудово впишуться і у домашній затишок та допоможуть 
оформити цілісний інтер’єр, варто лише це уявити. 
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Колекція Solid: шарм сірого та розкіш деревини 

Виробник не даремно дав колекції таку назву. 
Solid в перекладі означає фундаментальний, 
поєднання зовнішньої вишуканості із якістю, що 
доводить себе роками використання. До вашої 
уваги два кольори. Базальто — світлий, близький 
до сталевого сірий. Антрасіта — благородний 
антрацит. Вертикальна текстура натурального 
дерева — центральна тема колекції, що 
підкреслена відтінками сірого. Кольори не 

холодні, як може здатися. Матове покриття 
робить їх теплими, пом’якшує, додає затишку.  

Панелі Solid мають такі переваги, як:
• стійкість до механічних навантажень;
• довгий термін експлуатації (зовнішній ви-

гляд матеріалу з роками не змінюється);
• стійкість до вологи;
• екологічність (підійдуть для кімнат дітей та 

алергіків).



3276 Оксид 03 сілк стоун
(матова текстура)

3266  Оксид 02 сілк стоун
(матова текстура)

Дизайн Дар’ї Манілової

Колекція 
Oxid

Oxid — колекція оздоблювальних панелей від торгової марки Alvic, що 
пропонує Клієнтам АГТ ПЛЮС. Якість зсередини та зовнішня краса можуть 

гармонійно поєднуватись і радувати впродовж років.
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Дизайн Уляни Семаньків

Меблеві панелі Oxid: саме їх ви так довго шукали
Чим порадує Alvic у цій колекції? Почнемо з ко-

льорової гами, яка включає теплий коричневий тон 
та більш стриманий сірий. Сілк стоун (або шовко-
вий камінь) — саме так виробник назвав текстуру 
матеріалу. Вона не є однорідною, складається з су-
міші відтінків, орієнтована вертикально. Панелі ви-
глядають природно і викликають бажання доторк-
нутися. Матове покриття пом’якшує та поглиблює 
представлені відтінки. 

Меблевий фасад, виготовлений з цієї колекції,  
легко уявити у спальні чи вітальні. Оздобити з Oxid 
можна кабінет чи зал засідань, створивши робочу 
атмосферу. Якщо ви мрієте про меблі та стіни у єди-
ній текстурі чи бажаєте поєднати теплі та холодні 

ноти, добірка Oxid — те, до чого варто придивитися. 
Вироби з цих меблевих панелей міцні та мають 

тривалий термін використання. 
Вибір колекції Oxid — це естетична насолода на 

довгі роки. За рахунок якісного матового лаку, що 
вкриває продукт тонким шаром, фасади не тільки 
чудово виглядають, але є стійкими до вологи, не 
вигоряють від сонячного світла. Обробка матеріа-
лу проста, подальший догляд за готовими вироба-
ми не завдає клопоту. 

Компанія АГТ ПЛЮС надає можливість офор-
мити приміщення за допомогою цих панелей або 
будь-яких інших з нашого каталогу. Цілісний ін-
тер’єр або декілька стильних деталей — вирішува-
ти вам. 



3116  Спат 05 Венеція
(матова текстура)

3096  Спат 03 Венеція
(матова текстура)

Дизайн Сергія та Павла Безверхих

Колекція 
Spatt

Spatt – нова колекція від компанії ALVIC. Цей декор від всесвітньо відомої 
іспанської компанії  викликав справжній фурор у світі сучасного дизайну. 

Колекція перевершила всі очікування. Spatt - це нова мода, яку формує ALVIC, 
втілюючи в матеріалах для виготовлення сучасних меблів найостанніші тенденції 

зі світу дизайну.
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Дизайн Дениса Морозова

Spatt - нотки Венеції у вашому дизайні
Колекція Spatt імітує ніжну венеціанську штука-

турку, винайдену ще в Стародавньому Римі і тільки 
через роки відроджену в Венеції.

Декори виготовлені в суперматовій обробці. 
Представлені у двох унікальних кольорових рі-
шеннях. Глибокий сірий та світло-сірий. Меблеві 
плити Supermat покриті УФ лаком. Вибравши ко-
лекцію Spatt, ви створите унікальний, елегантний 
дизайн, а головне - неповторний. Плити ідеально 
підходять для дизайну кухонних, офісних меблів, 
ванних кімнат.

Чому варто обрати цей декор 
Колекція Spatt – це бездоганна іспанська якість 

та оригінальне оброблення. Технологія отриман-
ня суперматової поверхні постійно поліпшується: 

впроваджуються інноваційні матеріали, методи ви-
робництва і обладнання. 

Переваги колекції Spatt:
• Простий догляд. При дотику до фасадів не 

залишається слідів від пальців. Доглядати за такими 
меблями легко і просто.

• Спеціальне УФ покриття. Захищає фасади 
від несприятливого зовнішнього впливу.

• Довговічність. Навіть через роки матеріал 
не тьмяніє, не вицвітає, його насичений колір збе-
рігається.

• Захисне покриття. Робить фасади стійкими 
до вологи.

Матеріали для виготовлення меблів від ALVIC – це 
не тільки висока якість, це можливість відрізнятися!



3236 Орієнтал вайт сілк стоун
(матова текстура)

3246 Орієнтал блек сілк  стоун
(матова текстура)

Дизайн Марини Поваляєвої

Колекція 
Oriental

Oriental – це колекція-новинка від компанії ALVIC. Новий декор від 
відомого іспанського виробника відрізняється особливою вишуканістю, 

бездоганністю, овіяний тонкими нотками розкоші. Декори з колекції Oriental 
створені для ексклюзивних дизайнів.
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Дизайн Easein Creative

Oriental - вишуканість мармуру
Меблеві панелі Oriental не тільки бездоганно 

виглядають, але і відрізняються високою якістю. 
Вони красиві, довговічні, прості в експлуатації. Це 
матеріал преміум-класу, виготовлений за євро-
пейськими стандартами якості.  

Чому варто вибрати колекцію Oriental
Новий декор від ALVIC являє собою бездоган-

ну імітацію мармуру. При дотику від фасадів не йде 
типовий для натурального каменю холод. Навпаки, 
на дотик вони теплі. 

Колекція Oriental представлена двома новими 
кольоровими рішеннями:

• Орієнтал вайт сілк стоун;
• Орієнтал блек сілк стоун.
Суперматова поверхня робить декор особли-

вим і неповторним.

Переваги колекції:

• ідеально гладка поверхня;

• висока стійкість до впливу вологи;

• екологічна безпека (плити не містять канце-
рогенних компонентів);

• легкий догляд;

• довговічність.

Висока якість плит дозволяє зберегти бездоган-
ний зовнішній вигляд виробів на довгі роки. 

Колекція Oriental – це унікальні фантазійні де-
кори, що знаходяться сьогодні на піку продажів у 
світі меблевої моди. Нові декори настільки оригі-
нальні, що можуть до невпізнанності змінити меблі 
та інтер’єр приміщення.



3926 
Білий

(глянцева 
текстура)

3936  
Слонова кістка

(глянцева 
текстура)

2246  
Чорний

(глянцева 
текстура)

2196
Антрацит
(глянцева 
текстура)

2216 
 Базальт

(глянцева
текстура)

2226 
Бордо

(глянцева 
текстура)

2206 
Кобальт

(глянцева
текстура)

Дизайн Уляни Семаньків

Колекція 
Pearl 
Effect Колекція Pearl Effect – новинка від відомого іспанського бренду 

ALVIC. Головною відмінною рисою колекції стало глянцеве покриття. 
Виробник створив передову та унікальну в своєму роді технологію 
покриття на основі УФ-лаку, забезпечивши високий рівень глянцю, 

діамантовий блиск та дзеркальну гладкість поверхні.
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Pearl Effect  - будь блискучим!
Ця колекція створена для тих, хто шукає незви-

чайне, але в той же час витончене дизайнерське 
рішення для свого будинку чи офісу. Pearl Effect 
об’єднує традиційну якість, яка властива всій про-
дукції іспанського бренду ALVIC, практичність, 
а також бездоганний зовнішній вигляд, який ви-
дається загадковим і в той же час благородним 
блиском перлин.

Переваги колекції Pearl Effect:
•  ексклюзивні та неповторні декори;
• ідеально гладка глянцева поверхня;
• покриття УФ-лак харак-

теризується високою міцні-
стю і твердістю (до 95 GU);

• діамантовий блиск по-
верхні;

• висока стійкість до змі-
ни кольору;

• висока стійкість глян-
цевої поверхні до стиран-
ня, впливу температур, 
вологи, цвілі, агресивної 
побутової хімії і спирто-
вмісних речовин;

• легкий догляд за глянцевою поверхнею;
• екологічна безпека: плити не містять канцеро-

генів.

Особливості колекції Pearl Effect від ALVIC
Інтер’єр будинку чи офісу завжди відображає 

внутрішній світ його господарів. Для того, щоб 
жити в гармонії з самим собою, потрібно, щоб і 
навколишнє середовище було таким же  індиві-
дуальним та гармонійним. Колекція Pearl Effect 
від ALVIC дозволить втілити в життя найсміливіші 
фантазії, реалізувати оригінальні ідеї, зробити ін-
тер’єр таким, яким Ви хочете його бачити.

2226 
Бордо

(глянцева 
текстура)



3436
Білий

(матова 
текстура)

3466 
Сірий

(матова 
текстура)

3706  
Магнолія
(матова 

текстура)

3456
 Кашемір
(матова 

текстура)

3446
 Базальт
(матова 

текстура)

3476 
Антрацит
(матова 

текстура)

3696
Чорний
(матова 

текстура)

3486 
Кубаніт
(матова 

текстура)

Колекція 
Metaldeco

Колекція Metaldeco від відомого іспанського бренду ALVIC – це 
втілення вишуканості та розкоші. Головною особливістю колекції стало 

унікальне суперматове покриття, при дотику до якого можна відчути 
гладкість шовку. З використанням суперматових поверхонь можна створити 
елегантний дизайн, який завжди буде актуальним. Однотонні теплі декори 
стануть до смаку цінителям м’яких тонів та спокійних, затишних інтер’єрів.
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3476 
Антрацит
(матова 

текстура)

Особливості колекції Metaldeco від ALVIC
Спеціальна обробка поверхні дозволяє отри-

мувати плити з дуже високим показником мато-
вості. Дані плити набули широкого застосування 
при виготовленні меблевих фасадів високої яко-
сті. Багата палітра кольорових рішень дозволяє 
створювати різні комбінації для втілення будь-
яких дизайнерських фантазій.

Переваги колекції Metaldeco:
• матеріал покривається матовим лаком;
• високі показники ударостійкості;
• висока стійкість до харчових продуктів, агре-

сивних засобів чищення, спиртовмісних речовин;

• ідеально гладка шовковиста поверхня;
• легкий догляд.

Технологія отримання суперматових поверхонь 
постійно поліпшується: впроваджуються іннова-
ційні матеріали, методи виробництва і обладнання. 
Саме поняття «суперматовий» з’явилося не так дав-
но, оскільки тільки ультрасучасне обладнання доз-
волило досягти подібної якості поверхонь. Викори-
стання високоякісних лаків у поєднанні з новітніми 
технологіями термічної обробки дозволили ство-
рити універсальні меблеві панелі з ефектом шовку. 
Матеріал застосовується не тільки у виробництві 
меблів, але і в створенні елементів інтер’єру.

Дизайн  Bassano & Sivak



2376  Меланж 4
(глянцева текстура)

2396  Меланж 1
(глянцева текстура)

3156 Кузко сільвер
(матова текстура)

3166  Кузко графіт
(матова текстура)

Дизайн Ольги Власенко

Колекція 
Fantasy

Панелі з колекції Fantasy від Alvic — 
це міцна основа та фантастична прикраса будь-

якої кімнати. 
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Дизайн Максима Кириченко

Колекція Fantasy: 
чотири відтінки розкішної класики
Колекція Fantasy включає 4 кольори: Ме-

ланж 4 (чорний), Меланж 1 (ніжний крем), Куз-
ко Сільвер (сірий) та Кузко Графіт (мокрий ас-
фальт). Усі зразки мають вертикальну текстуру 
малюнку. Монохромна гама стане у нагоді при 

створенні ділової атмосфери в інтер’єрі, але 
це не означає, що Фантазія підійде лише для 
офісного приміщення чи робочого кабінету у 
помешканні. Панелі гармонійно поєднуються 
з яскравими елементами дизайну, вписуються у 
будь-який стиль, допомагають створити стиліс-
тичний каркас інтер’єру.
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