Z nami zrealizujesz swoje pomysły
Nowości produktowe
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Kolekcja
wydłużona do
2023 roku

Dzięki wydłużeniu czasu trwania Kolekcji materiałów dekoracyjnych EGGER do końca 2023 roku oraz
wprowadzeniu nowych produktów lub ich modyfikacji, a także optymalizacji w obszarze ich dostępności,
klienci zyskali jeszcze większe bezpieczeństwo planowania oraz elastyczność i swobodę w realizacji
swoich projektów.

Podniesienie jakości płyt lakierowanych
PerfectSense® Premium Matt i Premium Gloss
Dzięki podniesieniu jakości płyt lakierowanych PerfectSense, spektrum zastosowań powierzchni
matowych i w wysokim połysku poszerzyło się o aplikacje poziome. Powierzchnie o właściwościach
antybakteryjnych oraz zapobiegających pozostawianie odcisków palców niewątpliwie wyróżniają płyty
lakierowane PerfectSense.
Dodatkowe korzyści:
 Łatwiejsza obróbka
 Zwiększona odporność na mikrozarysowania i zarysowania
 Bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością
 Możliwość stosowania Premium Matt (PM) na powierzchniach poziomych
 Możliwość stosowania Premium Gloss (PG) na powierzchniach poziomych użytkowanych w sposób
umiarkowany
 Więcej informacji na www.egger.com/perfectsense-premium

Płyty lakierowane
PerfectSense Gloss
U999 PG Czarny

Płyty lakierowane
PerfectSense Matt
U999 PM Czarny
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U9991 PT
Czarny solid

Laminaty PerfectSense Topmatt
z rdzeniem barwionym w masie

Nowość! Laminaty PerfectSense®
Topmatt z rdzeniem barwionym
w masie
Laminaty PerfectSense Topmatt łączą w sobie zalety supermatowej, aksamitnie ciepłej
powierzchni o właściwościach zapobiegających pozostawianie odcisków palców
z atutami jakie wyróżniają laminaty barwione w masie. Dzięki rdzeniowi barwionemu
w masie produkt charakteryzuje się jednolitym wyglądem pozbawionym śladów łączenia.
Utwardzona wiązką elektronów lakierowana powierzchnia jest trwała, odporna na
zarysowania i uderzenia.
Dostępne dekory:
 W1101 PT Biały alpejski solid
 U9991 PT Czarny solid
 Więcej informacji na www.egger.com/laminaty-z-rdzeniem-barwionym-w-masie

Wszystkie prezentowane
dekory są imitacjami.
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W1101 PT
Biały alpejski solid

Eurodekor Flammex
H1334 ST9
Dąb Sorano jasny

Eurodekor® Flammex w nowej jakości
Innowacyjne rozwiązania zostały również wdrożone w zakresie produkcji płyt w jakości Flammex. Dzięki
nowo opracowanemu procesowi funkcję ognioodporną zyskała powłoka płyt Eurodekor Flammex.
Aktywowany wysoką temperaturą środek pęczniejący powoduje wieloetapową reakcję chemiczną,
na skutek której powstaje warstwa pianki węglowej chroniąca płytę przed rozprzestrzenianiem się
nadmiernego ciepła. Możliwość zastosowania szerszej gamy płyt nośnych do produkcji płyt powlekanych
w jakości Flammex daje większą elastyczność w zakresie realizacji projektów, w których wymagane jest
zastosowanie materiałów o niskiej palności.
Nowe właściwości produktu:
 Zwiększenie grubości finalnej produktu o 0,6 mm (konstrukcja wielowarstwowa)
 Właściwości trudnopalne uzyskane niezależnie od zastosowanej płyty nośnej
 Wiórowa płyta nośna stosowana w płytach Eurodekor Flammex nie jest już barwiona na czerwono
 Klasyfikowane jako B-s2, d0 zgodnie z normą EN 13501-1
 Film pokazujący zasady działania
 Więcej informacji na www.egger.com/flammex
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Nowe dekory w ofercie blatów roboczych
z laminatu kompaktowego
Cienkie i wytrzymałe blaty robocze z laminatu kompaktowego o grubości 12 mm posiadają
frezowane wykończenie 1 × 1 mm na górnej i dolnej krawędzi z dwóch stron na krawędzi
wzdłużnej oraz idealnie dopasowane kolory rdzenia. Podkreśla to ich nowoczesny design.
Asortyment blatów roboczych z laminatu kompaktowego został wzbogacony o dwa dekory:
 F186 ST9 Beton Chicago jasnoszary
 F206 ST9 Grigia Pietra czarna
Więcej informacji na www.egger.com/blaty-robocze-z-laminatu-kompaktowego

F186 ST9
Beton Chicago
jasnoszary

F206 ST9
Grigia Pietra czarna

H1714 ST19
Orzech Lincoln

Wszystkie prezentowane
dekory są imitacjami.

F206 ST9
Grigia Pietra czarna
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Blat roboczy z laminatu
kompaktowego
F206 ST9
Grigia Pietra czarna

Optymalizacja asortymentu
Produkty
Optymalizacja

Eurodekor
Flammex

Eurodekor

Wycofujemy grubość 32 mm

X

Eurodekor
MDF Flammex

X

Eurodekor
Plus

Płyty pokryte
laminatem

X

X

Rozszerzenie zakresu grubości płyt
Eurospan P2 i MDF

X

Dodatkowa dostępność w jakości P3

X

Zmiany w dostępności struktur o
budowie wielowarstwowej. Dotyczy
powierzchni: ST16, 19, 20 i 87

X

X

X

Standaryzacja w zakresie
minimalnej ilości zamówienia
(24 sztuki)

X

X

X

OSB
Combiline

X

Wycofanie z asortymentu płyt OSB
Combiline
→ Eurodekor Plus ML06 o budowie
wielowarstwowej jako
alternatywne rozwiązanie

X

Płyty wiórowe w jakości Flammex
niedostępne
→ Wycofanie z asortymentu płyt
pokrytych laminatem w jakości
Flammex

Optymalizacja

Podniesienie jakości płyt
lakierowanych PerfectSense

X

Płyty lakierowane
PerfectSense Premium Matt
i Premium Gloss

Laminaty PerfectSense
Topmatt z rdzeniem
barwionym w masie

Blaty robocze z laminatu
kompaktowego

X

Nowa oferta produktowa W1101 PT
i U9991 PT

X

2 nowe dekory w formatach:
4,100 x 650 x 12 mm
4,100 x 920 x 12 mm

X
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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.

www.egger.com
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