Така реализирате идеите си
Новини за продуктите
Egger Декоративна колекция 2020 – 22

Удължаване
на колекцията
до края на
2023 г.

Удължаваме Декоративната колекция на EGGER до края на 2023 г., давайки ви още по-голяма
сигурност при планирането и дизайнерска свобода при реализирането на вашите идеи чрез
допълнителни варианти на продуктите и оптимизирани наличности.

Надграждане: Лакирани плоскости
PerfectSense® Premium Matt и
Premium Gloss
Подобрихме качеството на нашите лакирани плоскости PerfectSense. Това означава, че вече можете
да използвате матовите и гланцовите повърхности за хоризонтални приложения.
В комбинация с добре познатите свойства за незадържане на следи от пръсти и антибактериалните
свойства на повърхността лакираните плоскости PerfectSense предлагат широк спектър от предимства
за вашите клиенти.
Допълнителни предимства:
 По-лесни за обработване
 Подобрена устойчивост на микродраскотини и надраскване
 Безопасни за храните
 Premium Matt (PM), подходящи за хоризонтални приложения
 Premium Gloss (PG), подходящи за хоризонтални приложения върху слабо използвани повърхности
 Научете повече на www.egger.com/perfectsense-premium

Лакирани плоскости PerfectSense Premium
Gloss
U999 PG Черно

Лакирани плоскости PerfectSense Premium Matt
U999 PM Черно

2

U9991 PT
Наситено черно

Ламинати PerfectSense Topmatt
с обемно оцветена сърцевина

Нов продукт: Ламинат PerfectSense®
Topmatt с обемно оцветена
сърцевина
Този нов продукт съчетава предимствата на суперматовата, приятно мека лакирана
повърхност, по която не остават следи от пръсти, с тези на обемно оцветения ламинат.
Фугите и видимите ръбове са сведени до минимум, за максимален ефект. Лакираната
повърхност, втвърдена чрез електронни лъчи, е устойчива на износване, удари и
драскотини.
Налични декори:
 W1101 PT Наситено Аплийско Бяло
 U9991 PT Наситено черно
 Научете повече на www.egger.com/laminates-pt-coloured-core

Всички показани и споменати
декори са репродукции.
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W1101 PT
Наситено Алпийско
Бяло

Eurodekor Flammex
H1334 ST9
Дъб Феррара Светъл

Нов принцип на действие:
Eurodekor® Flammex
Новата разработка означава, че забавящият горенето агент вече е интегриран в
покритието. Набъбващият агент в бариерната хартия предизвиква многоетапна химична
реакция. В резултат на това се образува слой от въглеродна пяна, който има изолационен
ефект върху дървесната плоча. Вие се възползвате от по-голямо разнообразие от носещи
плочи и следователно повече възможности за проекти.
Нови характеристики на продукта:
 Увеличаване на дебелината с 0,6 mm в резултат на многослойния строеж от двете страни
 Забавящи горенето свойства независимо от носещата плоча
 Плочата от дървесни частици вече не е оцветена в червено
 Клас B-s2;d0 съгласно EN13501-1
 Гледайте видеото, за да видите начина на действа
 Научете повече на www.egger.com/flammex
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Нови декори:
Компактни плотове
Тънкият 12 mm и здрав компактен плот се доставя с фаска отгоре и
отдолу на дългите страни. Тя подчертава модерния му вид, за което
допринасят и цветовете на сърцевината черно, бяло, светлосиво и
тъмносиво.
Има две нови допълнения към асортимента от компактни плотове:
 F186 ST9 Бетон Чикаго Светлосив
 F206 ST9 Пиетра Грижия Черен
 Научете повече на www.egger.com/compact-worktops

F186 ST9
Бетон Чикаго
светлосив

F206 ST9
Пиетра Грижия Черен

H1714 ST19
Орех Линкълн

Всички показани и споменати
декори са репродукции.

F206 ST9
Пиетра Грижия Черен
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Компактен плот
F206 ST9
Пиетра Грижия Черен

Преглед на всички оптимизации на продукта
Продукти
Оптимизация

Eurodekor
Flammex

Eurodekor

Прекратена дебелина 32 mm

X

Eurodekor
MDF Flammex

X

Eurodekor
Plus

Ламинирани
плоскости

X

X

Разширен диапазон на дебелината
Eurospan P2 и MDF

X

Налични също и в качество P3

X

Промяна в наличностите на
структурите за многослоен строеж.
Засегнати структури:
ST16, 19, 20, 87

X

X

X

Стандартизация на минималното
количество за поръчка (24 бр.)

X

X

X

OSB
Combiline

X

Прекратяване на OSB Combiline
→ Алтернатива: Eurodekor Plus
ML06 с многослоен строеж

X

Вече не се предлага ПДЧ Flammex
→ Прекратяване на ламинирани
плоскости Flammex

Оптимизация

Надградена версия на
PerfectSense

X

Лакирани плоскости
PerfectSense Premium Matt и
Premium Gloss

Ламинат PerfectSense
Topmatt с обемно оцветена
сърцевина

Компактни плотове

X

Нови продукт W1101 PT
и U9991 PT

X

2 нови декора с размери
4 100 x 650 x 12 mm и
4 100 x 920 x 12 mm

X
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Всички показани и споменати декори са имитации. Избор на декор, при който цветът съответства на действителния,
е възможен само въз основа на оригиналната мостра. Поради променливи в процеса на отпечатване цветовете може
да се различават леко от действителния продукт. Възможни са технически промени и печатни грешки.

www.egger.com
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