
Płyty lakierowane  
PerfectSense® Feelwood

Asortyment stworzony 
z myślą o zmysłach



Państwa klienci oczekują naturalności i wrażeń dotykowych 
charakterystycznych dla prawdziwego drewna, ale nie chcą rezygnować 
z zalet matowej powierzchni lakierowanej? Właśnie z tych powodów 
będą Państwo zachwyceni naszymi nowymi płytami lakierowanymi 
PerfectSense Feelwood. Łączą one w sobie właściwości naszych 
produktów najwyższej jakości. Matowa, aksamitnie ciepła powierzchnia 
zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców PerfectSense Matt została połączona 
ze strukturą Feelwood, która jest synchronicznie dopasowana do obrazu dekoru.

Matowe wykończenie lakierem pozwala na zastosowanie płyt PerfectSense Feelwood 
na powierzchniach pionowych. Te innowacyjne, matowe płyty nadają się również do 
aranżowania pomieszczeń narażonych na wilgoć i wysoką temperaturę, takich jak 
kuchnie i łazienki.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: 
www.egger.com/perfectsense-feelwood
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https://www.egger.com/shop/pl_PL/produkty/meble-i-aranzacja-wnetrz/perfectsense-feelwood
https://www.egger.com/shop/pl_PL/produkty/meble-i-aranzacja-wnetrz/perfectsense-feelwood
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Dzięki tej innowacji EGGER przenosi naturalny design i wrażenia 
dotykowe produktów drewnopochodnych na zupełnie nowy poziom. 
Potwierdzają to dwie nagrody. Płyty lakierowane PerfectSense 
Feelwood wyróżniono nagrodą Red Dot Award: Product Design 2021. 
Zostały one także odznaczone tytułem „Zwycięzca” w konkursie 
German Innovation Awards 2021.

Doskonała innowacja produktowa

Obejrzyj film

Nasz innowacyjny produkt jest odpowiedzią na 

zapotrzebowanie rynku dotyczące matowych, 

olejowanych powierzchni imitujących 

prawdziwe drewno. Cechuje się naturalnością, 

jakiej nigdy wcześniej nie udało się uzyskać 

w przypadku produkowanych zgodnie 

z zasadami zrównoważonego rozwoju 

płyt drewnopochodnych.

Klaus Monhoff  Dyrektor działu zarządzania dekorami 

w Grupie EGGER

„

”
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https://youtu.be/ls23tpvoxzs


Odkryj asortyment  
stworzony z myślą o zmysłach

Nasz asortyment uwodzi sześcioma ekskluzywnymi,  
modnymi dekorami z dopasowanymi obrzeżami.

H1760 TM28
Kasztan Noble szary 

Wszystkie prezentowane i wymieniane 
przez nas dekory są imitacjami.

Elegancja dekoru H1760 TM28 Kasztan Noble 
szary jest szczególnie wyraźnie podkreślona 

dzięki zastosowaniu pigmentów masy perłowej. 

»
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H1186 TM37
Dąb Garonne ciemnobrązowy
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H3180 TM37
Dąb Halifax brązowy

Czarne pory i pęknięcia dodają 
dekorowi H1186 TM37 Dąb Garonne 

ciemnobrązowy charakteru.

Dzięki charakterystycznym pęknięciom 
dekor H3180 TM37 Dąb Halifax brązowy 
wyróżnia się uderzającą naturalnością.

  Zamów próbki na stronie: 
www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample

»

»
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http://www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample


H3149 TM37 
Dąb Riffian palony

Dzięki wyglądowi imitującemu deskę 
z subtelnymi pasmami bieli dekor 

H3311 TM28 Dąb Cuneo bielony 
doda każdemu pomieszczeniu aury 

skandynawskiej naturalności.

Dekor H3149 TM37 Dąb Riffian palony 
dzięki swoim naturalnym elementom 

wpisuje się w trend PureNature.

  Zamów próbki na stronie: www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample

»

»
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http://www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample
https://www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample


H3311 TM28
Dąb Cuneo bielony

U999 TM28
Czarny

Dekor U999 TM28 Czarny ze strukturą litego drewna 
o autentycznym wyglądzie nie tylko dodaje wnętrzu 
eleganckich akcentów, ale także wysuwa się na 
pierwszy plan w pomieszczeniu.»

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami. 7
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  Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć na stronie: www.egger.com/
perfectsense-feelwood-product

Właściwości produktu 
w skrócie Matowe, lakierowane i aksamitnie ciepłe powierzchnie ze strukturami 

synchronicznymi Feelwood są jeszcze bliższe naturze i imponują swoim 
autentycznym wyglądem oraz odczuciami dotykowymi. Dzięki niskiemu 
stopniowi połysku, te reprodukcje drewna wyróżniają się naturalną grą 
kolorów i refleksyjnym charakterem.

Lakierowane wykończenie płyt PerfectSense Matt 
zapewnia odporność na odciski palców, 
przekonując w ten sposób również pod kątem 
łatwości ich pielęgnacji.

bez systemu lakierów PerfectSense Matt z systemem lakierów PerfectSense Matt

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.

http://www.egger.com/perfectsense-feelwood-product


Budowa produktu Folia ochronna

Primer

Wierzchnia warstwa lakieru UV

Impregnowany papier dekoracyjny

Eurospan E1E05 TSCA P2 CE

Impregnowany papier kraft

Impregnowany papier kraft

Impregnowany papier dekoracyjny

Więcej informacji na: www.egger.com/ekofakty

Większa przejrzystość:

29 % materiałów pochodzących z recyklingu 
42 % produktów ubocznych z przemysłu tartacznego 
i materiałów przedkonsumpcyjnych z recyklingu 
29 % świeże surowce

89 % materiałów z zasobów odnawialnych 
11 % materiałów z surowców kopalnych

100 % drewna po weryfikacji legalności pochodzenia, 
z czego certyfikowane 61 %

68 % drewna pochodzenia regionalnego

Dzięki rdzeniowi na bazie płyty Eurospan, produkty z rodziny 
PerfectSense Feelwood nadają się w 100 % do recyklingu, 
umożliwiając ich recykling pod koniec żywotności materiałów 
i wykorzystanie ich do produkcji nowych płyt Eurospan.

ZALETY:

Wrażenia dotykowe i wizualne
 � Aksamitne wykończenie matowym lakierem 

w połączeniu z synchronicznie dopasowaną 
strukturą Feelwood

 � Bardzo niski poziom połysku
 � Bardziej naturalna gra kolorów z większym 

kontrastem i głębią 
 � Jeszcze bliżej natury

Właściwości powierzchni
 � Właściwości antybakteryjne powierzchni zgodne 

z ISO 22196 (= JIS Z 2801)
 � Odporność na zabrudzenia
 � Odporność na wiele środków czyszczących
 � Odporność na ciepło i wilgoć

Właściwości zapobiegające pozostawianiu 
odcisków palców
 � Praktycznie bez pozostałości po odciskach palców
 � Łatwość pielęgnacji
 � Właściwości powierzchni szczególnie doceniane 

w przypadku ciemnych dekorów

Dostępne struktury
 � TM28 Feelwood Nature Matt
 � TM37 Feelwood Rift Matt

Dostępność z magazynu:
 � Płyty lakierowane PerfectSense Feelwood w formacie: 

2 800 × 2 070 × 18 mm
 � Dopasowane pod względem dekoru, struktury i poziomu 

połysku obrzeża ABS 23 × 1 mm.
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http://www.egger.com/ecofacts


W aranżacjach łazienek nadal królują jasne tonacje, ale już niekoniecznie białe. Matowa optyka dekoru 
H1760 TM28 Kasztan Noble szary idealnie pasuje do zastosowanej tu szarej umywalki. Jego perłowy połysk 
dodaje mu atrakcyjności. Korpus szafki w kolorze U705 ST9 Szary Angora ma neutralny wygląd, natomiast blat 
pod umywalką jest utrzymany w ciemnym dekorze F121 ST87 Metal Rock antracytowy. Podłoga EPL166 Beton 
Chicago jasnoszary dodaje pomieszczeniu jasnej aury i skandynawskiej lekkości.

Ponadczasowy wygląd pomieszczenia podkreśla autentyczny dekor 
H3311 TM28 Dąb Cuneo bielony. Dostępny w wersji matowej oraz 
w wysokim połysku dekor U961 PM/PG Szary grafitowy stanowi 
kontrastujący akcent. Podłoga EPC015 Dąb Waldeck jasny wyróżnia 
się naturalnym odcieniem.

 H3311 TM28

 U961 PM

 U705 ST9

 H1760 TM28

 F121 ST87

 EPL166
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http://www.egger.com/h3311-tm28
http://www.egger.com/u961-pm
http://www.egger.com/u705-st9
http://www.egger.com/h1760-tm28
http://www.egger.com/f121-st87
http://www.egger.com/epl166


Połączenie wysokiej jakości wnętrza 
z rustykalną optyką deski w dekorze 
H3149 TM37 Dąb Riffian palony można 
określić jako „Naturalny luksus”. 
Jego naturalny odcień pozwala na 
kombinacje z kolorami uni z domieszką 
zielonego, takimi jak U717 ST9 
Szary Dakar. Dekor U999 PM Czarny 
charakteryzuje się nowoczesnością 
i wysoką jakością. Podłoga EPL127 
Kamień Santino ciemny nawiązuje do 
trendu ciemnych kolorów i elegancji.

 U961 PG  U961 PM

 EPC015

 U999 PM

 U717 ST9

 H3149 TM37

 EPL127
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http://www.egger.com/u961-pg
http://www.egger.com/u961-pm
http://www.egger.com/epc015
http://www.egger.com/u999-pm
http://www.egger.com/u717-st9
http://www.egger.com/h3149-tm37
http://www.egger.com/epl127


Minimalistyczna aranżacja wnętrz i zrównoważenie kontrastów 
pomogą cieszyć się czasem wolnym i możliwością odcięcia się od 
rzeczywistości. Dekor U999 TM28 Czarny wpasowuje się w te kryteria 
i daje bardzo zaskakujący efekt. Widziana z daleka powierzchnia 
wygląda jak kolor uni. Dopiero z bliska można dostrzec subtelną 
optykę drewna, która stanowi perfekcyjne połączenie natury 
i elegancji – z praktycznymi właściwościami zapobiegającymi 
pozostawianiu odcisków palców. Dekory U999 Czarny PerfectSense 
Premium Matt i Premium Gloss sprawiają, że wnętrze wygląda bardzo 
luksusowo. Dekorem kontrastującym z nimi jest H1714 ST19 Orzech 
Lincoln, który dzięki ciepłej, naturalnej barwie stanowi idealne 
połączenie natury i nowoczesności, podobnie jak zastosowana 
podłoga EPL175 Orzech Bedollo ciemny.

 U999 TM28

 U999 PM

 U999 TM28

 H1714 ST19

 EPL175
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http://www.egger.com/u999-tm28
http://www.egger.com/u999-pm
http://www.egger.com/u999-tm28
http://www.egger.com/h1714-st19
http://www.egger.com/epl175


Wnętrze tego pomieszczenia wyróżnia się naturalnymi kontrastami. Dekor H1186 TM37 Dąb 
Garonne ciemnobrązowy charakteryzuje się wyjątkową głębią dzięki matowemu wykończeniu 
lakierem. Takiego efektu naturalności nigdy nie osiąga się w przypadku ciemnego drewna, 
które jest jasne u podstaw i ciemne w obszarze usłojenia. Dekor szczególnie dobrze podkreśla 
F416 ST10 Płótno beżowe i kontrast w kolorze U399 ST9 Czerwień granatu. Wreszcie, subtelny 
kolor podłogi EPD034 Dąb Berdal naturalny nadaje całości harmonijny wygląd.

 U399 ST9

 F416 ST10

 H1186 TM37

 EPD034
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http://www.egger.com/u399-st9
http://www.egger.com/f416-st10
http://www.egger.com/h1186-tm37
http://www.egger.com/epd034


  Dodatkowe informacje 
dotyczące wszystkich płyt 
lakierowanych PerfectSense 
są dostępne na stronie: 
www.egger.com/perfectsense

Współczesne kuchnie projektowane są tak, aby były przestronne. Stanowią 
one centralny punkt spotkań w każdym domu, który następnie łączy inne 
pomieszczenia, takie jak jadalnia, pokój dzienny i gabinet. Ze względu na 
tę istotną funkcję coraz częściej stosuje się ciemne kolory, które są bliskie 
włoskiemu wzornictwu.

Tutaj zastosowano dekor H3180 TM37 Dąb Halifax brązowy. Matowa 
powierzchnia szczególnie dobrze oddaje efekt czarnych pęknięć i sęków. 
Stanowi doskonałe połączenie z dekorem U999 PM Czarny. Emocje w tej 
kuchni wywołuje między innymi matowy blat roboczy w dekorze F206 PT 
Grigia Pietra czarna. Przy tak mocnym wrażeniu elegancji jedynym wyborem 
jest ciemna podłoga w dekorze EPL127 Kamień Santino ciemny.

 U999 PM

 F206 PT

 H3180 TM37

 EPL127
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http://www.egger.com/perfectsense
http://www.egger.com/u999-pm
http://www.egger.com/f206-pt
http://www.egger.com/h3180-tm37
http://www.egger.com/epl127


Matowa, zsynchronizowana z obrazem dekoru 
powierzchnia dekoru U999 TM28 PerfectSense 
Feelwood wyróżnia się nowoczesną, autentyczną 
strukturą.  Kuchnia w Aurach niedaleko Kitzbuehel 
(AT) charakteryzuje się niebywałą elegancją, która 
stanowi sedno designu tego wnętrza.

 U999 TM28

Płyty lakierowane 
PerfectSense Premium 
Matt i Premium Gloss 
wyróżniono tytułem 
„Winner” w konkursie 
German Innovation 
Awards 2021 za wybitny 
design.

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami. 15

https://www.egger.com/shop/pl_PL/inspiraje/kuchnia-feelwood-aurach
http://www.egger.com/u999-tm28


www.egger.com
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t +48 89 332 81 04
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PL_02/2022_SCG
Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami. Z uwagi na różne parametry druku kolory mogą się różnić od rzeczywistych produktów.  
Wybór dekorów dopasowanych kolorystycznie jest możliwy wyłącznie w oparciu o oryginalną próbkę. Skany dekorów w skali 1:2. Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

http://www.egger.com

