Кодування:
Перегляд:
Затверджено:
грудня 2021 р.

Керування якістю ISO 9001

TDEDPAUA
03
16

Лист технічних характеристик
Пакування — EGGER Eurodekor / Eurodekor
Плюс
Опис матеріалу: Матеріали EGGER Eurodekor — це ламіновані матеріали на основі
деревини, що застосовуються, наприклад, для оздоблення інтер’єру та
виготовлення меблів
Варіанти плит-основ: Неоздоблена ДСП Eurospan, EGGER МДФ

Придатність
Eurodekor 2,800 x 2,070 мм
Колекція декорів EGGER — як стандартне пакування
Галузевий клієнт із каналу збуту — як стандартне пакування

Опис
Для всіх заводів, окрім Хексхема і Ріона:











1.

Наліпка для палети: Розташування див. на схемі. Наліпка для палети перекриває друкований напис
«www.egger.com» на картоні. Наліпка для палети наклеюється на захисний картон і загинається через край.

2.

Блок Eurolight:

3.

Захисний картон зверху: Макет «Egger Eurodekor» з інструкціями з техніки безпеки.

4.

Захисна плита зверху: Лише зі структурою «Eurodekor Плюс» ML/MW04 або товща
 Eurodekor 3-ї якості 16-19 мм.

5.

Захисна плита знизу:

4 блоки; 80x80 мм (98x80 мм у Брілоні), розташування див. на схемі.
ПЕТ-стрічки зеленого кольору розміром 15,5 х 1,0 мм.

із неоздобленої ДСП Eurospan або Eurodekor 3-ї якості.
при <15 мм Eurodekor захисна плита має  16-19 мм
при ≥15 мм Eurodekor захисна плита має  7-19 мм, 7-10 мм у Росії

Відповідальний: Управління продукцією Меблі та внутрішнє оздоблення
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Для заводів у Хексхемі і Ріоні:










1.

Наліпка для палети: Розташування див. на схемі. Наліпка для палети перекриває друкований напис
«www.egger.com» на картоні. Наліпка для палети наклеюється на захисний картон і загинається через край.

2.

Блок Eurolight:

3.

Захисний картон зверху: Макет «Egger Eurodekor» з інструкціями з техніки безпеки.

4.

Захисна плита зверху: Лише зі структурою «Eurodekor Плюс» ML/MW04 або товща
 Eurodekor 3-ї якості 16-19 мм.

5.

Захисна плита знизу:

4 блоки; 80x80 мм, розташування див. на схемі.
ПЕТ-стрічки зеленого кольору розміром 15,5 х 1,0 мм.

із неоздобленої ДСП Eurospan або Eurodekor 3-ї якості.
при <15 мм Eurodekor захисна плита має  16-19 мм
при ≥15 мм Eurodekor захисна плита має  7-19 мм

Відповідальний: Управління продукцією Меблі та внутрішнє оздоблення
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Придатність
Eurodekor 5,610 x 2,070 мм
Колекція декорів EGGER — як стандартне пакування
Галузевий клієнт із каналу збуту — як стандартне пакування

Опис
Для всіх заводів, окрім Хексхема і Ріона:

Для заводів у Хексхемі і Ріоні:

1.

Наліпка для палети: Розташування див. на схемі. Наліпка для палети перекриває друкований напис
«www.egger.com» на картоні. Наліпка для палети наклеюється на захисний картон і загинається через край.

2.

Блок Eurolight:

3.

Захисний картон зверху: Макет «Egger Eurodekor» з інструкціями з техніки безпеки.

4.

Захисна плита зверху: Лише зі структурою «Eurodekor Плюс» ML/MW04 або товща
 16–19 мм Eurodekor 3-ї якості.

5.

Захисна плита знизу:

8 блоки; 80x80 мм (98x80 мм у Брілоні), розташування див. на схемі.
ПЕТ-стрічки зеленого кольору розміром 15,5 х 1,0 мм.

із неоздобленої ДСП Eurospan або Eurodekor 3-ї якості.
при <15 мм Eurodekor захисна плита має  16–19 мм
при ≥15 мм Eurodekor захисна плита має  7–19 мм, 7–10 мм в Росії

Примітка:
Цей Лист технічних характеристик ретельно складено з урахуванням наявної інформації. Інформація надається для ознайомлення та не дає жодної гарантії щодо якостей
продукту й доцільності його використання з певною метою. Дані підтверджуються практичним досвідом, нашими власними випробуваннями та відображають поточний рівень
знань. Ми не несемо відповідальності за будь-які помилки, неправильно зазначені стандарти чи друкарські помилки. Крім того, можливі технічні зміни в результаті подальшої
розробки EGGER Eurodekor, а також внесення змін у стандарти й законодавчі документи. Тому зміст цих технологічних інструкцій не є вказівками з використання та не має
юридичної сили.

Відповідальний: Управління продукцією Меблі та внутрішнє оздоблення
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