Sterk, natuurlijk, modern?
Egger PRO Design-vloeren
Flooring Collection 2018 – 2020

Goede smaak is geen
kwestie van geld.
Maar van ideeën.

Het pluspunt van EGGER: Ervaring gepaard aan innovatie en
kwaliteit.
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«

Welkom in
mijn wereld!
Er komt ergens een moment in je leven dat
je geen compromissen meer wilt sluiten.
Noch qua design, noch qua functionaliteit.
Al helemaal niet in je eigen huis. Dus ben ik
op zoek gegaan naar een vloer die met mijn
opvatting van esthetisch overeenstemt – en
waarvan ik zeker ben dat ik jarenlang niets
aan mijn hoofd heb, me nergens zorgen
om hoef te maken. Zo’n vloer heb ik nu
gevonden.

»
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EGGER

Meer uit hout.
Sinds de oprichting in 1961 in
Tirol / Oostenrijk, draait bij EGGER
alles om hout. Dit levende materiaal is
onovertroffen op het gebied van een
gezond woonklimaat, een behaaglijke
sfeer en kwaliteit. Daar zijn we helemaal
van overtuigd en daarom kunt u er
zeker van zijn dat u met ieder product
van EGGER ook een stuk natuur in huis
haalt.
Er zijn ook nog andere redenen waarom
miljoenen mensen wereldwijd EGGER
als huisgenoot hebben gekozen. De
grote veelzijdigheid in decoren biedt u
de mogelijkheid bij de inrichting van uw
vertrekken uw persoonlijke stijl volledig
te volgen. Met een goede reden: Omdat
onze producten zo geweldig robuust
zijn, maken ze jarenlang, dagelijks, deel
uit van uw leefomgeving.
Wij zien onszelf als een deel van uw
leven. Dat is het waar wij voor werken.
Een daarom werken we bij EGGER
voortdurend aan de verdergaande
ontwikkeling van onze vloeren.
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Overall

Eén huis.

Drie verschillende soorten vloeren.
Eén design voor alle oppervlakken.
Niets heeft meer invloed op de sfeer
bij u thuis dan de vloer. Toch bent u
bij de vloerkeuze vaak gedwongen een
compromis te sluiten, wanneer het
decor dat u hebt uitgezocht beperkingen
heeft voor bijv. de badkamer, omdat
de vloer niet geschikt is voor vochtige
ruimtes. Deze beperking behoort tot
het verleden! Met de nieuwe EGGER
collectie kunt u nu in uw hele huis
genieten van hetzelfde decor. De
eigenschappen van de vloer kunnen
daarbij worden afgestemd op de eisen
van iedere afzonderlijke ruimte. In de
woonkamer zorgt de vloer voor een
behaaglijke atmosfeer. In de entree
maakt de vloer een uitstekende indruk
door zijn robuuste eigenschappen.
Vanuit de kinderkamer dringt zelfs van
het meest uitgelaten spel maar weinig
naar buiten en in de badkamer is hij
absoluut niet waterschuw!
Hoe dat kan? Onder hetzelfde decor
gaan drie verschillende soorten EGGER
vloeren schuil, die elk hun voordelen
afzonderlijk uitspelen:

Uw vakhandel geeft u
graag advies.
Alle EGGER vloeren kunnen
dankzij de onderling afgestemde
verbindingsprofielen met elkaar
worden gecombineerd. Laat u door uw
vakhandel adviseren over welke soort
vloer voor welke ruimte het meest
geschikt is!
6

Voor zakelijke en vochtige ruimtes:

Het beste in hout en design:
EGGER PRO Design-vloeren.

EPD027

Voor de ontspanningsmomenten in het
leven:

De behaaglijkste vloer ooit:
EGGER PRO Comfort-vloeren.

EPC001

Voor de woonvertrekken:

De perfectionering van de klassiekers:
EGGER PRO Laminaat-vloeren.

EPL122
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EPD003

Stel u niet tevreden
met een compromis.

Dankzij de hoge kwaliteit maakt
een EGGER vloer vele jaren lang deel
uit van uw leven. Wordt de vloer
vakkundig gelegd dan bent u niet alleen
verzekerd van aanspraak op onze royale
garantievoorzieningen. U hebt ook
meer plezier van de nieuwe vloer. Want
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vooral op moeilijke plaatsen, zoals
leidingdoorvoeren van de verwarming,
oneffenheden in de vloer of overgangen
naar tegels of tapijt, heeft uw vakman
dankzij zijn knowhow en ervaring een
keurige oplossing paraat.

«

Ik denk dat ik de vloer wel zelf kan leggen.
Maar ik ben perfectionist en weet dat ik
daar waar in mijn huis veel hoekjes zijn een
beetje zou moeten sjoemelen. En net die
stukken vallen me dan telkens weer op. Nee,
dan liever in één keer goed. En daar zijn de
vaklieden voor.

»
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EPD013
Helemaal uw smaak:
Kies uit 32 decoren die
vloer die perfect bij uw
inrichtingsstijl past.

Gemaakt om een leven lang mee te gaan.

De EGGER
Design-vloer.
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Ontspan u maar.
Moet u de nieuwe vloer ontzien? Daar
hoeft u zich geen zorgen om te maken,
daaraan hebben we al gedacht. Een
EGGER Design vloer onderscheidt
zich doordat hij bijzonder robuust is.
Het zichzelf herstellende oppervlak
dat bestand is tegen microkrassen
zorgt ervoor dat het prachtige aanzien
van de vloer u lang plezier verschaft.
Verschieten door sterk zonlicht?
Maakt u zich geen zorgen: Een EGGER
vloer is bestand tegen UV-licht en
permanent kleurecht.

Eén huis – één
look: Zelfs in de
badkamer, want de
waterbestendige
DualSeal- verzegeling
beschermt aan
weerszijden tegen
vocht.

Natuurlijkheid die aan
den lijve wordt ervaren:
De houtconstructie van
de EGGER Design vloer
verleent ieder vertrek
een speciale sfeer.
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Wooncomfort

in een nieuwe dimensie.
Vast en zeker een goed gevoel.
De oppervlaktestructuur verleent de
EGGER Design-vloer niet alleen een
markant authentiek karakter. Deze
zorgt ook voor de hoogste veiligheid bij
het staan en lopen. Ook al houden uw
kinderen ervan om te glijden – die pret
bieden onze vloeren bewust niet.
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EPD022
De speelplaats voor het hele gezin: Zonder weekmakers, PVC of giftige kleurstoffen. Een EGGER Design-vloer
bestaat voor 70 % uit hout met PEFC-certificaat.

De rustverschaffende zone: De juiste
ondervloer isoleert uw vloer tegen
vocht en kou. En wat heel belangrijk
is: De vloer dempt geluid effectief!
Maar het resultaat wordt pas
helemaal perfect wanneer de vloer
over het volledige oppervlak wordt
vastgelijmd.
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Welbehagen
met systeem.

Alles onder één dak: Van profiellijst
tot vloerenreiniger – het EGGER
accessoiresysteem is onderling perfect
afgestemd en garandeert dat de
producten extra lang meegaan.

EPD023
14

Helemaal geen
watervrees.
Hout en dat in de badkamer? Tot nu toe
absoluut onmogelijk. De EGGER Designvloer koppelt nu beide. Dankzij de
waterbestendige DualSeal-verzegeling
aan weerszijden van de planken, kunt
u ook in de badkamer uw persoonlijke
vormgeving met houtproducten
realiseren. Maar ook uw voeten zijn blij:
Die staan namelijk in de toekomst op
een warme ondergrond!

EPD027

Een harmonieus beeld: Plinten in de kleur van het decor ronden het totaalbeeld
af.
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Uw creativiteit
kent geen grenzen.
Geniet van de vrijheid u in uw stijl
volledig uit te kunnen leven. Een EGGER
Design-vloer met het uiterlijk van hout
in de badkamer? Steenreproducties
die warm aanvoelen? Overleg met
de vakkundige adviseur van uw
vloerenstudio, u zult ervan opkijken wat
er allemaal kan.
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EPD002

EPD017

Houtreproducties

Steendecoren

De klassieker om een warme, gezellige
sfeer te creëren. Onovertroffen
in de keuze aan decoren en in de
bandbreedte aan kleurtinten en
assortimenten.

De verrassing als u op blote voeten
loopt: Het ziet er “cool” uit maar
voelt warm aan. Van luxe marmer tot
krachtig leisteen zijn deze decoren heel
populair voor in de keuken, de hal en de
badkamer.

Creëer sfeer!
De sfeer die een ruimte biedt, wordt
in sterke mate bepaald door kleur.
Gezellig? Levendig? Of van beide iets?
Met de kleur van de vloer hebt u alles
onder controle.

EPD026
Donkere kleuren benadrukken het gezellige karakter van een woning en
vergroten een kleine ruimte optisch.

EPD022
Lichte kleuren dragen eraan bij dat een ruimte een vriendelijke en levendige
uitstraling krijgt.

«

Een in het hele huis doorlopend
vloerdesign heeft een
ongekende harmoniserende
invloed op de totaalindruk. De
inrichting komt daardoor veel
beter uit.

EPD015

»

U wilt het liefst allebei? Met gematigd lichte kleuren creëert u een goed
compromis, waarin het beste van twee werelden samenkomt.
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Het juiste

formaat plank.

EPD009

Large: 1 295 × 243 mm
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Onderstreept een ruime indruk en
met name landhuisdecoren komen er
prachtig in uit.

Sfeer Deel 2:

Brengt u het huis tot leven!?
Met de selectie hebt u de derde
bepalende factor in de hand om de
indruk van het huis te bepalen: Met een
homogene totaalindruk van het decor,
draagt u bij aan een rustgevende sfeer.

Te saai? Richt u zich dan met uw klant
op decoren die een wat levendiger
uitstraling hebben. Voorbeelden zijn
kleurspelingen in iedere afzonderlijke
plank of scheuren en noesten.

EPD016

Een homogeen assortiment breng rust
in het totaalbeeldt.

EPD005

Te saai? Kleurenspel, scheuren
en noesten in ieder afzonderlijk
vloerdeel maken de sfeer in een ruimte
levendiger.
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Erg oppervlakkig

maar authentiek.
Markante oppervlaktestructuren
verlenen uw vloer karakter, maar zijn
desondanks gemakkelijk schoon te
maken. Een mooie bijwerking: U staat
veel steviger, het gevaar om uit te
glijden wordt, dankzij onze speciale,
van R10 voorziene oppervlakken tot het
minimum beperkt.

Omnipore – Elegant-natuurlijke houtstructuur

Deepskin – Markante structuur met dieptewerking
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Mineral – Onregelmatig, ruw karakter

«

Om de hal er niet als een pijpenla te laten
uitzien, hebben we de vloerdelen hier in de
breedte gelegd. Zo wekt de ruimte de indruk
groter te zijn dan deze eigenlijk is.

»

EPD010
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De trends
In interieurdesign.
De manier waarop is ingericht zegt
veel over de eigen stijl, maar ook
over de waarden en stromingen van
deze tijd. EGGER werkt nauw samen

met internationaal gerenommeerde
trendonderzoekers, om het
levensgevoel van deze tijd op de
bijpassende vloer te plaatsen.

Pure Nature
Warm en elegant, rustiek en tijdloos: de
belichaming van puur natuur.

EPD008
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Used Novelty
Zo creatief, levendig en speels kan
inrichten zijn. Used look gecombineerd
met ornamenten, zachte tinten met
krachtige kleuren.

EPD004
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EPD007

Modern Classics
Klassiekers krijgen een nieuwe
interpretatie en worden bovendien
met nieuwe kleurenconcepten
gecombineerd.
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Light Living
Deze trend komt licht en vriendelijk over en heeft affiniteit met
de loftarchitectuur en Scandinavische design. De vormgeving
is over het geheel terughoudend en houdt het podium vrij
voor u.

EPD015
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Perfectie

tot in het detail.

EPD011

Voor de innovatiedrang van EGGER is
in de afgelopen 60 jaar geen enkel
detail in de constructie of het dagelijkse
gebruik van de Design-vloeren
verborgen gebleven. Kliksystemen
die extra stabiliteit verschaffen?
Oppervlakken die zich nergens door
“onder de indruk” laten komen?
Vochtbestendige oplossingen?
Technische doorontwikkelingen met
een duidelijk doel: Uw plezier en
tevredenheid elke keer wanneer u
thuiskomt.

Zo is de constructie van
een EGGER Design-vloer.
1  Ultra robuust en waterbestendig
TPU-oppervlak (thermoplastisch
polyurethaan) met SelfRepair effect.
Geïntegreerde decorlaag voor een
uiterst realistische optiek.
2 S
 terk gecomprimeerde en dubbel
verzegelde UWF-drager (Ultra
Wood Fibre Board) van natuurlijke
houtvezels.
3  Waterbestendige high-end
onderlaag
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1
2
3

Sterk

Getest met in- en uitgaande klanten: De EGGER
Design-vloeren worden in vele verkoopruimtes of
horecagelegenheden toegepast omdat ze zo lang
meegaan en bestand zijn tegen microkrassen.

Natuurlijk

Voor het grootste deel gemaakt van hout, bovendien
vrij van pvc: U voelt beslist het verschil met andere
vloeren! Dit wordt bevestigd door “De Blauwe Engel”.
Een natuurlijk aanzien en net zo gemakkelijk in
onderhoud als keramische tegels. Hygiënisch en voor
een gezonde woonomgeving. Het gesloten oppervlak
maakt het leven, vooral voor mensen met een
allergie, aanzienlijk gemakkelijker.

Modern

Vrijheidsstrijders: De EGGER Design-vloer opent
voor u totaal nieuwe mogelijkheden om uw huis
vorm te geven.
Vloerverwarming? Geen probleem. Een EGGER
Design-vloer kan over het gehele oppervlak worden
vastgelijmd zodat de warmte optimaal wordt
overgedragen.
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Een lange levensduur
met systeem.

De beste tip zodat de EGGER DESIGNvloer lang meegaat? Vertrouw op
de onderling afgestemde EGGER
systeemproducten. Van ondervloer
tot plint in het decor van de vloer tot

aan speciaal reinigingsmiddel aan
toe: Een perfecte afwerking is voor
u even belangrijk als uitgebreide
garantievoorzieningen.

Onderlegmatten

plinten en vloerprofielen

Afgestemd op de ondergrond en op uw eisen: Dampwerende
folie? Geluiddemping of extra warmte-isolatie? U beslist.

6 of 8 cm hoog? Wit of in het design van het decor? Ons
assortiment laat u bij de vormgeving helemaal vrij.
Met bewegingsprofielen is de stabiliteit van de vloer
gegarandeerd, ook in grote ruimtes. EGGER biedt die aan in
uiteenlopende soorten materialen, kleuren, diktes en lengtes.
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«

Overweldigend eindresultaat. Het puntje op
de i is toch de badkamer als er ik ‘s morgens
op blote voeten naar binnen ga en geen
koude voeten meer krijg!

»

Volledig-oppervlakverlijming
Veilig en permanent, in het bijzonder bij bedrijfsmatige
toepassing.

Onderhouds- en leggereedschap
Systeemspecifieke reinigings- en onderhoudsproducten
ronden het assortiment af. Regelmatig gebruik hiervan zorgt
ervoor dat de vloeren langdurig mooi blijven. Ook bij speciale
legwerkzaamheden en kleine reparaties hebben we de voor u
passende oplossing.
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Eén merk.

Alle mogelijkheden.
EGGER voorziet in het hele scala van op hout gebaseerde vloeren op het gebied van Laminaat-, Comfort- en Designvloeren. Met
onze drie categorieën vloeren hebt u op iedere vraag het passende antwoord paraat.

EPD015

EPC001

EPL010

EGGER PRO
Design-vloeren.

EGGER PRO
Comfort-vloeren.

EGGER PRO
Laminaat-vloeren.

→→ De “look en feel” van hout – even
gemakkelijk in onderhoud als
keramische tegels.
→→ Naadloos vloerdesign in alle
ruimtes – zelfs in de badkamer,
dankzij zijn vochtbestendigheid.
→→ Blijft altijd mooi – dankzij
een microkrasbestendig en
zelfherstellend oppervlak.
→→ Ook geschikt voor commercieel
gebruik.

→→ Oogt aan de buitenkant als een
houten vloer – binnenin een kern
van kurk.
→→ Weldadig warm: loop het hele jaar
door op blote voeten, dankzij de
isolerende tussenlaag van kurk.
→→ Stiller lopen: meer comfort door de
dubbele loopgeluiddemping.
→→ Een goed klimaat: u woont gezond
want heel milieuvriendelijk en 100 %
vrij van PVC.

→→ Zien er perfect uit. Voelen
prettig aan. De beste prijskwaliteitverhouding!
→→ Sterk en waardevast.
→→ Met Aqua+ technologie ook geschikt
voor vochtige ruimtes.
→→ Een enorme keus in decoren.

Dit zijn de voordelen die alle EGGER vloeren bieden:
→→ Een lange levensduur dankzij de blijvende kleurechtheid, ook bij blootstelling aan intensief
zonlicht.
→→ Extra stabiliteit dankzij de gepatenteerde legsystemen.
→→ Geteste en gecertificeerde antislip-eigenschappen.
→→ Geteste kwaliteit: EGGER vloeren overtreffen de wettelijke normen. Iedere plank wordt voor
levering gecontroleerd.
→→ Optimale geluiddemping dankzij de op het soort vloer afgestemde ondervloeren.
→→ Uitgebreide garantie dankzij het modulaire systeem.
→→ Bijzonder duurzaam omdat de vloeren 100 % recyclebaar zijn.
→→ Natuurlijk op basis van hout en 100 % PVC-vrij
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De beslissing
is eenvoudig.

Hoe breng u met een vloerdecor
uitgekiende accenten aan? Welk decor
past bij uw interieur? EGGER staat
graag voor u klaar om u te helpen uw
lievelingsvloer te vinden. We bieden
voor dat doel talrijke services aan.

Virtuele visualisering van
een ruimte. (VDS)
Hoe zou dat nieuwe decor er bij u
uitzien? Het antwoord op deze vraag
vindt u op de website van EGGER of
bij uw vloerenleverancier. Met behulp
van de software voor visualisering van
een ruimte, VDS legt deze het door u
gewenste decor bij u thuis – virtueel. Zo
krijgt u een indruk of nieuwe vloer mooi
met uw interieur harmonieert.

De beste ideeën rond de
interieurinrichting vanuit
de hele wereld.
Laat u inspireren: Onze ontwerpers
brengen de meest populaire
trends en ideeën rondom het
onderwerp wonen, op onze website
www.egger.com/inspiration en ook op
ons Instagram-account, bijeen. Wedden
dat u dan begint te bruisen van ideeën
voor bij u thuis?

Bestel uw decorstalen.
Voelen, neerleggen, uitproberen:
Niets gaat er boven het bekijken van
uw droomdecor in het echt, binnen
de eigen vier muren. We sturen
graag een decorstaal naar u op. Zie
voor aanvullende bijzonderheden
www.egger.com/shop.
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1961
1

2017

Spaanplaatfabriek
in St. Johann in Tirol (AT)
medewerkers

22

17

26
8.000

fabrieken

verkoopkantoren overal ter wereld
medewerkers

Cijfers
zeggen meer
dan woorden.

Jaarlijks geproduceerde
EGGER-vloeren:

80 miljoen

1 m²

vloer
bindt

9.860

4,03 CO₂
kg

Dat komt overeen met de
uitstoot van bijna 5.656
huishoudens per jaar.

ruimtes per dag

3,6 miljoen
Woonkamers per jaar
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Bron: het actuele EPD kunt u opvragen
op www.egger.com

Thuis in de

natuur.
EGGER heeft zich de gesloten kringloop
van herbruikbare afvalstoffen in de
natuur tot voorbeeld gesteld, om
tijdens de productie zoveel mogelijk
op hulpbronnen te besparen. Dat

begint al bij het winnen van de
grondstof die PEFC-gecertificeerd
is: Zo maken we uitsluitend gebruik
van hout uit bossen die aantoonbaar
duurzaam worden geëxploiteerd. Om
de transportroutes tot een minimum
te beperken, streven we naar volledig
geïntegreerde fabriekslocaties.
Zagerij, spaanplaatverwerking en
laminaatproductie staan dicht bij
elkaar. Ons netwerk van wereldwijd
verspreide locaties bespaart emissies

tijdens vervoer, evenals onze beslissing
om bij voorkeur het spoor te gebruiken.
Afval? Is er bij EGGER bijna niet. Alle
bijproducten worden in hulpbronbesparende kringlopen gerecycled.
Milieucertificaten en keurmerken die
al aan EGGER zijn verleend, zoals de
begeerde Blaue Engel of de strenge
internationale norm van de VS CARB-2,
zijn voldoende motiverend om door te
gaan op de ingeslagen weg.
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Wismar (DE)

Gagarin (RU)
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Large

5 / 33 Large
Art.-No.: 309778 EPD021
Edington eiken licht
Special
edition!

Special
edition!

Special
edition!

Special
edition!

5 / 33 Large
Art.-No.: 309747 EPD022
Edington eiken natuur

5 / 33 Large
Art.-No.: 309600 EPD025
Herriard eiken natuur

5 / 33 Large
Art.-No.: 309716 EPD023
Edington eiken donker
Overall

Special
edition!

Special
edition!

5 / 33 Large
Art.-No.: 309570 EPD026
Herriard eiken donker

5 / 33 Large
Art.-No.: 231772 EPD006
Gebarsten eiken zandbeige

5 / 33 Large
Art.-No.: 232045 EPD013
Rustiek eiken wit

5 / 33 Large
Art.-No.: 232250 EPD028
Waltham eiken wit

5 / 33 Large
Art.-No.: 232106 EPD015
Elegant eiken zandbeige

5 / 33 Large
Art.-No.: 232137 EPD032
Geschuurd eiken natuur

5 / 33 Large
Art.-No.: 231710 EPD001
Ruig eiken natuur

5 / 33 Large
Art.-No.: 231802 EPD005
Gebarsten eiken natuur

5 / 33 Large
Art.-No.: 231956 EPD008
Modern eiken natuur

5 / 33 Large
Art.-No.: 232434 EPD016
Beton lichtgrijs

5 / 33 Large
Art.-No.: 232373 EPD018
Leisteen gekleurd

5 / 33 Large
Art.-No.: 231895 EPD010
Geborsteld eiken

5 / 33 Large
Art.-No.: 232014 EPD014
Rustiek eiken grijs

5 / 33 Large
Art.-No.: 232281 EPD027
Waltham eiken natuur

5 / 33 Large
Art.-No.: 231680 EPD003
Handgeschraapt eiken

5 / 33 Large
Art.-No.: 232076 EPD012
Walnoot bruin

5 / 33 Large
Art.-No.: 231925 EPD009
Gebarsten eiken bruin

5 / 33 Large
Art.-No.: 231987 EPD007
Gebarsten eiken gerookt

5 / 33 Large
Art.-No.: 232229 EPD029
Waltham eiken grijs

5 / 33 Large
Art.-No.: 231741 EPD002
Ruig eiken zilver

5 / 33 Large
Art.-No.: 231864 EPD011
Geborsteld eiken grijs

5 / 33 Large
Art.-No.: 231833 EPD004
Oud grijs eiken

5 / 33 Large
Art.-No.: 232403 EPD017
Beton donkergrijs

5 / 33 Large
Art.-No.: 232168 EPD031
Geschuurd eiken bruin

5 / 33 Large
Art.-No.: 232342 EPD019
Brons metaal

5 / 33 Large
Art.-No.: 232199 EPD030
Waltham eiken bruin

Overall

Overall

5 / 33 Large
Art.-No.: 309662 EPD024
Herriard eiken grijs

Overall

All decors shown are reproductions.

EGGER PRO Design Flooring

5 / 33 Large
Art.-No.: 232311 EPD020
Leisteen zwart

Special
edition!
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Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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T +44 1434 6001 26

sc.de@egger.com

doc@egger.com

sc.flooring@egger.com

Service-Center CH

Service-Center ES

Service-Center RO

T +41 41 349 50 05

T 00 800 4000 88 00

T +40 800 500 111

sc.ch@egger.com

doc@egger.com

hotline.ro@egger.com

www.egger.com
EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Duitsland
T +49 3841 301-0
F +49 3841 301-20222
flooring@egger.com

