
Plăcile lăcuite  
PerfectSense® Feelwood

O gamă ce încântă toate simțurile



Clienții dumneavoastră își doresc naturalețea și senzația oferită 
de lemn, însă nu vor să renunțe la avantajele unei suprafețe mate 
lăcuite? Exact acestea sunt motivele pentru care noile noastre 
plăci lăcuite PerfectSense Feelwood vă vor încânta. Acestea 
combină caracteristicile produselor noastre premium: suprafața 
mată, caldă și catifelată, cu proprietăți anti-amprentă a plăcii 
lăcuite PerfectSense Matt cu texturile Feelwood sincronizate cu 
imaginea decorului.

Finisajul lacului mat vă permite să utilizați PerfectSense Feelwood 
pentru toate aplicațiile verticale. Noul produs cu textură mată 
câștigă puncte în bucătărie sau baie, unde mobilierul și dotările 
interioare trebuie să reziste la umiditate și căldură.

  Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați 
www.egger.com/perfectsense-feelwood
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Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații. 3

Prin această inovație, EGGER aduce aspectul și senzația naturală 
a produselor pe bază de lemn la un nivel complet nou. Acest lucru a fost 
recompensat deja cu două premii: plăcile lăcuite PerfectSense Feelwood 
au primit Red Dot Award: Design de produs 2021 și au fost, de asemenea, 
numite „Câștigătoare” la German Innovation Awards 2021.

O inovație de produs excelentă

Către prezentarea 
video

Inovația noastră reflectă tendința suprafețelor 

mate cu aspect de lemn autentic tratat cu ulei. 

Dispune de o naturalețe nemaiîntâlnită la un 

panou suport sustenabil pe bază de lemn.

Klaus Monhoff  
Director Management Decoruri și Design în cadrul Grupului EGGER

„
”

Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații. 3

https://youtu.be/DGzSGWlA7kQ


Descoperiți gama  
 ce încântă toate simțurile

Gama noastră de produse seduce prin șase decoruri exclusive în tendințe, 
având și canturi asortate.

H1760 TM28
Castan nobil gri

Toate decorurile prezentate și 
menționate sunt imitații.

Eleganța decorului H1760 TM28 Castan nobil gri 
este accentuată în mod deosebit prin utilizarea 

pigmenților de sidef. 

»
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H1186 TM37
Stejar Garonne maro închis
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H3180 TM37
Stejar Halifax maro

Porii și crăpăturile negre conferă decorului 
H1186 TM37 Stejar Garonne maro închis 

caracterul unic.

Crăpăturile tipice îi conferă decorului 
H3180 TM37 Stejar Halifax maro naturalețea 
plină de caracter, prin care este recunoscut.

  Comandați mostre aici 
www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample

»

»
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H3149 TM37 
Stejar Riffian fumuriu

Cu aspectul său placat și penele de lemn 
discrete, decorul H3311 TM28 Stejar Cuneo 

decolorat adaugă o notă de naturalețe 
scandinavă oricărei încăperi.

Decorul H3149 TM37 Stejar Riffian fumuriu 
se încadrează perfect în tendința PureNature, 

datorită elementelor sale naturale.

  Comandați mostre aici www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample

»

»
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H3311 TM28
Stejar Cuneo decolorat

U999 TM28
Negru

U999 TM28 Negru are o textură de lemn masiv cu 
aspect autentic, care nu numai că plasează accente 
elegante, ci și atrage toate privirile.»

Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații. 7
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  Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați  
www.egger.com/perfectsense-feelwood-product

Caracteristicile produselor 
dintr-o singură privire

Suprafețele lăcuite mate, catifelate și călduroase cu structurile Feelwood 
sincron se apropie și mai mult de natură și impresionează prin aspectul 
și senzația tactilă autentice. Datorită gradului scăzut de luciu, decorurile 
care imită lemnul au un efect de profunzime mai pronunțat și un joc 
natural de culori.

Sistemul de lăcuire PerfectSense Matt conferă 
suprafeței proprietăți anti-amprentă, făcând-o 
astfel deosebit de ușor de curățat.

fără sistemul de lăcuire PerfectSense Matt cu sistemul de lăcuire PerfectSense Matt

Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații.

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


Structura produsului Folie protectoare

Grund

Strat superior UV

Hârtie decorativă impregnată

Eurospan E1E05 TSCA P2 CE

Hârtie Kraft

Hârtie Kraft

Hârtie decorativă impregnată

Mai multe informații sunt disponibile 
la www.egger.com/ecofacts

Mai multă transparență:

29 % material reciclat 
42 % produse secundare din industria de cherestea  
și lemn reciclat pre-consumator 
29 % resurse proaspete

89 % materiale din resurse regenerabile 
11 % materiale din resurse fosile

100 % lemn cu proveniență verificată 
61 % din acesta este certificat

68 % lemn din regiune

Datorită plăcii suport Eurospan, produsul PerfectSense 
Feelwood este 100 % reciclabil, astfel putând produce noi 
plăci Eurospan la finalul ciclului de viață.

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

Senzație tactilă și aspect
 � Finisajul mat, catifelat al lacului combinat 

cu structurile sincron Feelwood
 � Nivel de luciu foarte scăzut
 � Joc de culori mai natural, cu mai mult contrast 

și efect de profunzime 
 � Și mai aproape de natură

Proprietăți ale suprafeței
 � Proprietăți antibacteriene ale suprafeței 

conform ISO 22196 (= JIS Z 2801)
 � Rezistente la petele uzuale
 � Rezistente la mulți agenți de curățare
 � Rezistente la căldură și umiditate 

Proprietăți anti-amprentă
 � Practic fără urme de amprente
 � Efort redus de curățare
 � Avantajoase în special în cazul decorurilor 

închise la culoare

Structuri disponibile
 � TM28 Feelwood Nature Matt
 � TM37 Feelwood Rift Matt

Disponibile:
 � Plăci lăcuite PerfectSense Feelwood 

2.800 × 2.070 × 18 mm
 � Canturi ABS de 23 × 1 mm. Asortate perfect ca decor, 

structură și nivel de luciu.
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Băile rămân în culori deschise, însă nu neapărat albe. Aspectul mat al decorului H1760 TM28 
Castan nobil gri se asortează perfect cu lavoarul gri utilizat aici. Strălucirea sa perlată îi conferă 
un plus de valoare. Corpul din U705 ST9 Gri Angora are un aspect neutru, în timp ce blatul este 
în decorul închis F121 ST87 Metal Rock antracit. Pardoseala EPL166 Beton Chicago gri deschis 
subliniază aspectul luminos al încăperii.

Aspectul atemporal al încăperii este accentuat prin aspectul 
autentic al decorului H3311 TM28 Stejar Cuneo decolorat. 
Decorul mat și ultra-lucios U961 PM/PG Gri grafit conferă accente 
contrastante. Pardoseala EPC015 Stejar Waldeck deschis creează 
o imagine armonioasă într-o nuanță naturală deschisă.

 H3311 TM28

 U961 PM

 U705 ST9

 H1760 TM28

 F121 ST87

 EPL166

10 Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații.

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


Jocul dintre amenajarea modernă 
a spațiului și aspectul rustic, de plăci de 
lemn îmbinate, al decorului H3149 TM37 
Stejar Riffian fumuriu poate fi descris 
drept „Lux natural”. Nuanța sa naturală 
permite combinații de culori uni 
orientate înspre verde, cum ar fi U717 
ST9 Gri Dakar. U999 PM Negru dă un ton 
modern și contribuie la realizarea unei 
amenajări de calitate înaltă. Pardoseala 
EPL127 Piatră Santino închis se înscrie 
în tendința aspectului închis, elegant.

 U961 PG  U961 PM

 EPC015

 U999 PM

 U717 ST9

 H3149 TM37

 EPL127
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Atunci când vine vorba despre savurarea timpului liber și 
deconectare, aspectul discret și contrastele echilibrate sunt 
cele mai căutate. În acest sens, U999 TM28 Negru oferă un 
efect foarte surprinzător. Văzută de la distanță, suprafața pare 
o culoare uni. Numai la o privire mai atentă se poate observa 
aspectul discret de lemn, care creează o combinație perfectă 
între natură și eleganță – și cu proprietăți practice anti-amprentă. 
Atmosfera generală este una foarte elegantă datorită decorului 
U999 Negru în PerfectSense Premium Matt și Premium Gloss. 
Unicul contrast este reprezentat de H1714 ST19 Nuc Lincoln care, 
datorită culorii sale naturale calde, oferă combinația perfectă 
între un aspect natural și unul modern, exact la fel ca pardoseala 
EPL175 Nuc Bedollo închis utilizată.

 U999 TM28

 U999 PM

 U999 TM28

 H1714 ST19

 EPL175
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Combinația din această încăpere prezintă contraste naturale. Decorul H1186 TM37 Stejar 
Garonne maro închis beneficiază de un efect de profunzime minunat datorită finisajului lăcuit 
mat. Se creează o naturalețe nemaiîntâlnită pentru lemnul închis, una deschisă la bază și 
închisă în textură. Decorul este pus în valoare în mod special prin intermediul combinației cu 
F416 ST10 Textil bej și contrastului valoros oferit de U399 ST9 Roșu Garnet. La final, pardoseala 
de culoare naturală EPD034 Stejar Berdal natur asigură un aspect general armonios.

 U399 ST9

 F416 ST10

 H1186 TM37

 EPD034

Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații. 13

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


  Detalii suplimentare despre 
plăcile lăcuite PerfectSense 
sunt disponibile la  
www.egger.com/perfectsense

Bucătăriile contemporane sunt proiectate pentru a fi spațioase. Acestea 
reprezintă punctul central de întâlnire în fiecare casă, având apoi legătură 
cu alte încăperi, precum sufrageria și biroul. Datorită acestei generozități, 
se utilizează tot mai mult culori închise, apropiate de designul italian.

Aici s-a utilizat H3180 TM37 Stejar Halifax maro. Suprafața mată 
reproduce în mod special crăpăturile și nodurile negre cu efectul deplin al 
culorii lor. Se combină perfect cu U999 PM Negru. Atmosfera din această 
bucătărie este creată, printre altele, de blatul mat în decorul F206 PT 
Pietra Grigia negru. Exprimând atât de multă eleganță, unica alegere 
poate fi o pardoseală închisă în varianta EPL127 Piatră Santino închis.

 U999 PM

 F206 PT

 H3180 TM37

 EPL127
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Suprafața mată, texturată a decorului PerfectSense 
Feelwood U999 TM28 Negru conferă un aspect 
modern având o structură autentică.  Această 
bucătărie din Aurach bei Kitzbühel (AT) prezintă 
produsul într-o aplicație deosebită.

 U999 TM28

Plăcile lăcuite PerfectSense 
Feelwood și PerfectSense 
Premium Matt și Premium 
Gloss au fost desemnate 
„Câștigătoare” de către 
juriul internațional al 
German Design Award 
pentru calitatea excepțională 
a designului lor.

Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații. 15

https://www.egger.com/shop/ro_RO/inspiration/feelwood-kitchen-aurach
http://www.egger.com/u999-tm28


www.egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Austria

t +43 50 600 - 0

info-sjo@egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Brilon

GmbH & Co. KG

Im Kissen 19

59929 Brilon

Germania

t +49 2961 770 - 0

info-bri@egger.com
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Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații. Din cauza variațiilor din procesul de tipărire, culorile pot diferi ușor față de produsul original.
Vă recomandăm ca pentru alegerea unui decor care se asortează la nivel cromatic să folosiți o mostră reală a decorului. Ilustrațiile decorurilor sunt reprezentate la o scară de 1:2.
Pot apărea modificări tehnice și erori de tipar.

http://www.egger.com

