Ideeën voor het leven
Egger PRO
Vloerencollectie 2021+

ALTIJD TRENDY.

Stijlwerelden voor
inspirerende ruimtes.

ALTIJD EEN MATCH.

De juiste vloer voor
elke behoefte.

ALTIJD INDIVIDUEEL.

Veelzijdige decors, formaten
en oppervlakken.

Clermont eiken natuur
EPC003

Maribor eiken grijs
EPL195
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Inhoud

Waltham eiken natuur
EPD027

EGGER Decoratieve Collectie:
F637 ST16 Chromix wit

04 Vind de juiste vloer.
–
05
06 Onze passie:
–
07 Duurzaam gemaakt van
hout.
08 Trends en ideeën:
–
17 Onze stijlwerelden.

Op elkaar afgestemd!

18 Designvloeren GreenTec:
–
25 Natuurlijk een goede keuze.

Ons Interior Match-decorpakket van de Trend Selection voldoet
aan al uw designwensen. Veel van onze vloerdecors zijn
afgestemd op ons assortiment meubels en interieurproducten uit
de EGGER Decoratieve Collectie. Zo ontstaan unieke ruimtes vol
karakter en emotie.
Meer informatie:
egger.com/flooring-trends

26 Comfortvloeren:
–
31 Voor de ontspannen momenten in het leven.

Chromix wit
EPL168

32 Laminaatvloeren:
–
45 Ruimte voor individualiteit.

46 Voor een goed gevoel:
Realistische
oppervlaktestructuren.
47 Voor ruimtes van iedere
grootte:
Vloerplaatformaten.
48 De perfecte aanvulling op
–
49 onze vloeren:
Onze accessoires.
50 Eenvoudige installatie:
Ons CLIC it!installatiesysteem

Ontdek
uw ideeën.
Wanneer wordt een ruimte een bijzondere plek? Als
erin geleefd wordt. Wanneer er mooie momenten en
dierbare herinneringen gecreëerd worden. Thuis, waar
mensen praten en lachen, laaien de emoties soms
hoog op, maar kun je ook rust vinden. Op kantoor,
waar het team samenwerkt, of in de winkel, waar
klanten zich direct op hun gemak voelen.
Ontdek onze vloeren, waar kwaliteit en stijl perfect
aansluiten op uw concepten en ideeën.

51 Meer inspiratie op het
internet:
egger.com/flooring

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Inhoud
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Vind uw vloer
sneller.

We hebben de beste vloeren.
En altijd de juiste.
Woon- en werkruimtes, een privéverblijf of een bedrijf met veel bezoekers: De vloeren uit de EGGER PRO
Vloerencollectie 2021+ vormen de perfecte basis. Voor elke grootte, elke interieurstijl en elke behoefte hebben
wij de juiste vloer. Van onze resistente en hoogwaardige Designvloeren GreenTec tot onze warme en gezellige
Comfortvloeren of tot onze veelzijdige klassieke Laminaatvloeren.

Vind in een paar eenvoudige stappen de
vloer die het beste bij u past. Met een paar
eenvoudige vragen helpt de EGGER Floorfinder
u bij het vinden van de perfecte vloer voor uw
behoeften.

Wat u ook in gedachten heeft: Wij hebben de juiste vloeroplossing voor u.

egger.com/floorfinder

Altijd de juiste vloer
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Altijd de juiste vloer
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Berdal eiken natuur
EPD034

Designvloeren GreenTec

Robuust | Waterbestendig | Duurzaam geproduceerd

Canton eiken natuur
EPC026

Comfortvloeren

Warm en zacht | Zeer stil | Milieuvriendelijk

Rillington eiken donker
EPL012

Laminaatvloeren

Bestendig | Gemakkelijk te onderhouden | Universeel
toepasbaar
Galway eiken natuur
EPL196

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

De passie voor hout
zit in onze natuur.
Een fascinerende grondstof: Respectvol gebruik van hout is altijd de basis
geweest van ons werk – van de efficiënte verwerking van grondstoffen tot het
eindproduct. Al vanaf de oprichting in 1961 in het Oostenrijkse Tirol draait
alles bij EGGER om hout. We gebruiken alleen hout van regionale en duurzame
bosbouw. Verder gebruiken we waar mogelijk gerecyclede materialen.
We gebruiken ook geen weekmakers en pvc. Er worden geen vervuilende
stoffen gebruikt in onze vloeren, zelfs de decors worden bedrukt met verf op
waterbasis. Dat is ook de reden waarom we talloze nationale en internationale
milieucertificaten hebben ontvangen. Wanneer u een ruimte betreedt met een
van onze vloeren erin, begrijpt u direct onze passie voor hout.

Meer transparantie:
egger.com/ecofacts

7
Duurzaamheid
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Cardiff eiken bruin
EPL187

Stijlwerelden

8

Met betrekking
tot stijl
is er maar één
ding van belang:
Uw stijl.

Soria eiken wit
EPL177
Berdal eiken natuur
EPD034

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Interieurstijlen zijn individueel.
Ongeacht de omgeving waarin
u zich het prettigst voelt om
te wonen en te werken, bij
ons vindt u de juiste vloer.
Laat u inspireren door onze
stijlwerelden.

9
Stijlwerelden

Triestino Terrazzo grijs
EPL207
EGGER Decoratieve Collectie:
F021 ST75 Triestino Terrazzo grijs

EGGER Decoratieve Collectie:
U999 PT/ST76 Zwart

EGGER Decoratieve Collectie:
W1000 ST9/PM Premium wit

Graphitewood
EPL171
EGGER Decoratieve Collectie:
H1123 ST22 Graphitewood

EPD047

EPL207

EPL205

EPL181

EPL202

EPC033

EPL013

EPD038

EPL171

Sherman eik antraciet
EPL186

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Stijlwerelden | Future Retro

Wat ooit mooi was, komt terug: In de snel
veranderende wereld van digitalisering
verlangen steeds meer mensen naar het
bekende en het beproefde. Moderne
interpretaties van reproducties en
natuurlijke texturen, zoals marmer, terrazzo
en notelaar, kenmerken de ontwerpen
waar verleden en toekomst in een stijlvolle
symbiose samenkomen.

Een selectie van onze decors.

Stijlwerelden | Future Retro
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Olchon eiken zandbeige
EPL142

12

13

Een selectie van onze decors.

EPC031

EPL200

EPL182

EPC035

EPL184

EPL194

Stijlwerelden | Pure Nature

Stijlwerelden | Pure Nature

Terug naar de natuur: Hoe meer we met
technologie te maken krijgen in ons leven,
hoe meer behoefte we krijgen aan originele
materialen. Eik blijft een populaire trend in
vloeren met houtnerf. Of het nu met natuurlijke
houtnerf is of eiken met scheuren en noesten,
het ziet er authentiek uit en biedt spannende
contrasten.

Melba eiken natuur
EPL190

EPL031

EPL044

Barnwood
EPL176
EGGER Decoratieve Collectie:
H1400 ST36 Barnwood

EPD036

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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EPL172

EPL168

EPL177

EPD006

EPL166

EPL189

Stijlwerelden | Light Urban

Stijlwerelden | Light Urban

De charme van urban: Woon- en kantoorruimtes
worden opener en de overgangen worden
vloeiender. Ruimtes moeten intelligent gebruikt
worden met een vriendelijk en licht ontwerp.
Beïnvloed door Scandinavisch design, zorgen
materialen zoals hout, steen en metaal voor
comfort door een goed gevoel op te wekken in
heldere en lichte omgevingen.

EPL197

EPC030

EPL167

Een selectie van onze decors.

Inverey dennen wit
EPL028

Asgil eik licht
EPL154

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Vidora eiken gekleurd
EPC036

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Een selectie van onze decors.

Asgil vintage eiken
EPL188

EPL188

EPL068

EPL185

EPD043

EPC036

EPL187

Santa Fe eik grijs
EPL193
EPL193

EPL195

EPL042
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Stijlwerelden | Perfect Imperfection

Stijlwerelden | Perfect Imperfection
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Perfect is wanneer het niet
helemaal perfect is. In design
zijn onregelmatige, gebroken en
onafgemaakte ontwerpen een
populaire trend. Handgemaakte
of verweerde materialen
zorgen voor natuurlijkheid en
emoties. De used look en de
industriële stijl in combinatie
met rustige, rechtlijnige vormen
en oppervlakken garanderen een
ruimte vol karakter.

Designvloeren GreenTec
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Chromix zilver
EPD046
EGGER Decoratieve Collectie:
F638 ST16 Chromix zilver

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Designvloeren GreenTec

Designvloeren
GreenTec –
Natuurlijk een
goede keuze.

21

EGGER Decoratieve Collectie:
U999 PT/ST76 Zwart

Stijlvol ontwerp en robuustheid: Met onze
Designvloeren GreenTec worden wooncomfort
en functionaliteit op een prachtige manier
gecombineerd voor een aangenaam en
natuurlijk gevoel zonder vinyl.

EGGER Decoratieve Collectie:
W1000 ST9/PM Premium wit

Het robuuste, waterdichte en vlekbestendige
oppervlak weerstaat dagelijks gebruik. U
kunt er bovendien op vertrouwen dat de
geïntegreerde kurkonderlaag contactgeluid
absorbeert. Dankzij de waterbestendige houten
kernplaat, de GreenTec-vloerplaat, zijn onze
Designvloeren ook geschikt voor badkamers en
commerciële ruimtes.
De look moet in geen geval onderdoen voor
functie. De authentieke uitstraling in hout of
steen maakt onze Designvloeren GreenTec tot
een natuurlijke blikvanger in elke ruimte.

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Berdal eiken natuur
EPD034

Designvloeren GreenTec

Berdal marmer
EPD047

Designvloeren GreenTec
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Nieuw
natuurlijk

Goede
redenen!
Robuust en
microkrasbestendig

EPD028

Designvloeren GreenTec

23

EPD028

Designvloeren GreenTec

Tot 72 uur
waterbestendig

22

Dankzij de innovatieve slijtlaag
zijn onze Designvloeren GreenTec
duurzaam, microkras- en
vlekbestendig, antibacterieel en
onderhoudsvriendelijk. Dankzij
gebruiksklasse 33 is de vloer ook
geschikt voor gebruik in omgevingen
met intensief commercieel gebruik.

Onze Designvloeren GreenTec zijn
tot 72 uur waterbestendig dankzij
de speciale productstructuur
met waterdicht oppervlak, de
GreenTec-plaat als kernplaat
en het nauwsluitende CLICit!installatiesysteem.

Duurzaam
geproduceerd

Rock metallic antraciet
EPD043
EGGER Decoratieve Collectie:
F121 ST87 Rock metallic antraciet

EPD045

Laat u inspireren:
egger.com/design-flooring

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

In tegenstelling tot conventionele
vinylvloeren wordt er in onze
Designvloeren GreenTec geen
pvc gebruikt. 100% van het
hout is afkomstig uit regionale,
gecertificeerde bossen. De
geïntegreerde geluiddempende laag
is gemaakt van gerecycled kurk.

Aantrekkelijke decors met
hoogwaardige prestaties
Design dat gezien mag worden: Kies tussen authentieke houtnerfdecors of realistische keramieknabootsingen.

Designvloeren GreenTec
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Perfect
samengebracht.
Laag voor laag doordacht: Door de speciale productstructuur zijn onze Designvloeren GreenTec allrounders.

Meer transparantie:
egger.com/ecofacts

69 % materiaal uit
herbruikbare bronnen

1

Slijtlaag met robuust en waterdicht
oppervlak.

2

Deklaag met authentiek decor.

3

GreenTec-kernplaat, ook geschikt
voor badkamers en commerciële
ruimtes.

4

Geïntegreerde,
geluidsabsorberende onderlaag
van kurk.

EPD028
Waltham eiken wit

EPD006
Preston eiken wit

EPD040
Almington eiken beige

EPD044
Tessina Ceramic crème

EPD046
Chromix zilver

EPD033
Pitaru eiken

EPD034
Berdal eiken natuur

EPD035
Berdal eiken creatief

EPD041
Almington eiken natuur
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EPD027
Waltham eiken natuur

EPD003
Sereda eiken

EPD005
Preston eiken bruin

EPD043
Rock metallic antraciet

EPD007
Preston eiken donkerbruin

EPD036
Bedollo walnoot medium

EPD009
Preston eiken donker

EPD042
Almington eiken donker

EPD038
Parrini marmer grijs

EPD045
Jura leisteen antraciet

55 % bijproducten uit
de houtzagerijsector

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Designvloeren GreenTec

Pitaru eiken
EPD033

EPD047
Berdal marmer

Comfortvloeren
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Comfortvloeren
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Comfortvloeren:
Voor de ontspannen momenten
in het leven.

Vidora eiken natuur
EPC035

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Goede
redenen!

Gemaakt
om u
goed te
voelen

Comfortvloeren

28

Ze passen ook harmonieus in
verschillende interieurtrends
met tal van ontwerpen. Onze
Comfortvloeren worden
gekenmerkt door een gemakkelijk
te onderhouden en antibacterieel
oppervlak, dat zelfs bij blootstelling
aan sterk uv-licht lichtvast is.
Of het nu gaat om wonen of werken:
Wees verzekerd van comfort dat u
rust en sereniteit geeft.

EPC001

Erg stil
Bent u op zoek naar stilte?
Geen probleem. Een laag kurk
op de boven- en onderkant
van de vloerplaten vermindert
het contactgeluid en andere
geluiden.
Met onze Comfortvloeren
klinkt het dagelijks leven
vredig.
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EPC001

Milieuvriendelijk
en perfect voor een
gezond huis

EPC001

Clermont eiken bruin
EPC004

Dankzij de speciale kurken
comfortlagen zijn onze
Comfortvloeren aangenaam zacht.
Kleine luchtcellen in de kurk slaan
de warmte op zodat de vloer warm
en gezellig aanvoelt. Is er een
leukere ervaring dan op blote voeten
lopen?

Comfortvloeren

Warmte en veiligheid:
Met onze Comfortvloeren voelt
u zich vanaf de eerste stap
comfortabel. Het geheim: twee
comfortabele kurklagen, die warmte
vasthouden en geluidsisolerend
zijn. Zo draagt de vloer bij aan
maximale ontspanning thuis, maar
ook in hotelkamers of yogastudio's.

Warm en zacht

Onze Comfortvloer is 100%
pvc-vrij en bestaat voor 90%
uit hernieuwbare grondstoffen,
waaronder kurk en houtvezels van
bomen in PEFC-gecertificeerde
bossen.

Laat u inspireren:
egger.com/comfort-flooring

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Met welk decor voelt u zich comfortabel?
Authentieke decors in verschillende opties: Onze Comfortvloeren voelen niet alleen goed aan, maar zetten ook de toon in de
ruimte. Voor buitengewone resultaten gebruiken we moderne HD digitale printtechnologie.

Door de samenstelling en de gebruikte natuurlijke materialen dragen onze Comfortvloeren bij aan een
aangenaam en gezond leefklimaat.

90 % materiaal uit
herbruikbare bronnen

EPC029
Calenberg eik

EPC021
Villanger eiken melange

EPC026
Canton eiken natuur

EPC015
Waldeck eiken licht

EPC040
Aritao eik

EPC042
Aritao eik grijs

EPC034
Melara

EPC031
Berdal eik natuur

1

Milieuvriendelijke,
UV-bestendige laag

2

Digitale HD-decorprint

3

Elastische Comfortlaag
gemaakt van kurk

4

HDF-kernplaat uit natuurlijke
houtvezel met vochtbarrière

5

Geïntegreerde onderlaag van
kurk voor de demping van
contactgeluid.

EPC035
Vidora eik natuur

EPC014
Waldeck eiken natuur

EPC001
Waltham eiken natuur

EPC003
Clermont eiken natuur

EPC041
Aritao eik natuur

EPC030
Bedollo notelaar licht

EPC036
Vidora eik gekleurd

EPC037
Vidora eik grijs

EPC004
Clermont eiken bruin

EPC033
Tureni noten donker

64% bijproducten
uit de houtzagerijsector

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Comfortvloeren

Villanger eiken melange
EPC021

Meer transparantie:
egger.com/ecofacts

EPC002
Waltham eiken wit

31

Comfortvloeren
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Comfort
in detail.

EPC020
Villanger eiken

33
Laminaatvloeren

Laminaatvloeren

32

Laminaatvloeren:
Ruimte
voor individualiteit.
Sherman eik cognacbruin
EPL184
EGGER Decoratieve Collectie:
H1344 ST32 Sherman eik cognacbruin

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Modern,
authentiek,
veelzijdig:
Onze Laminaatvloeren.

35
Laminaatvloeren

Laminaatvloeren
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Ripon eiken donker
EPL013
Sherman eik lichtgrijs
EPL205

Kijk snel even
wat er goed uitziet.
Welk decor past het beste in
uw ruimte? Met onze Floor
Visualizer kunt u het snel en
gemakkelijk visualiseren:

Van een gezellige woonkamer tot een puristische
loft, van een rustieke eetzaal tot een uitnodigende
hotelkamer: Laminaat is een van de meest
populaire vloertypes. En het is een van de meest
veelzijdige.
Door de verscheidenheid aan authentieke
decors, van trendy massief houten optieken tot
Scandinavische lichtheid en stijlvolle elegantie,
vindt u met laminaat het perfecte ontwerp voor
elke kamer en interieurwens.

Cardiff eiken bruin
EPL187

Naast het brede scala aan decors, staat onze
laminaatvloer garant voor hoogwaardige afwerking
en functionele eigenschappen. Het laminaat
is robuust en gemakkelijk te onderhouden,
flexibel en snel te installeren. Dit alles tegen een
uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.
Voel de kwaliteit van onze Laminaatvloeren bij elke
stap.

egger.com/myfloor

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Goede
redenen!

Laminaat
wint op
alle
vlakken.

Langdurige en
duurzame waarde

EPL116

Om er lang van te kunnen
genieten, produceren wij onze
Laminaatvloeren zodat ze
resistent en robuust zijn. Ze zijn
slijtvast en blijven er zelfs na
vele jaren gaaf uitzien door hun
lichtvaste oppervlak.

Gemakkelijk te
onderhouden en
antibacterieel
Onze Laminaatvloeren zijn
niet alleen vuilafstotend en
gemakkelijk in onderhoud,
maar ook antibacterieel.
Dit komt door het
melamineharsoppervlak dat
bacteriën afstoot. Het laminaat
is ook antistatisch
en vermindert dus elektrische
ladingen.

37
Laminaatvloeren

Laminaatvloeren
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Efficiënte productie van
grondstoffen en vermindering
van de milieu-impact: Het hout
voor onze Laminaatvloeren is
afkomstig uit duurzame bossen.
Een waardevolle bijdrage aan
een bewuste omgang met de
natuur en aan een gezond
binnenklimaat.

EPL116

EPL154

Laat u inspireren:
egger.com/laminate-flooring
Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Universeel
toepasbaar
Dankzij de grote
verscheidenheid aan
decors en formaten passen
onze Laminaatvloeren
in bijna elke ruimte. De
vloer kan probleemloos op
vloerverwarming worden
geïnstalleerd. Onze
waterbestendige Aqua+
Laminaatvloeren zijn zelfs ideaal
voor vochtige omgevingen.

Olchon eik wit
EPL141

Soria eiken natuur
EPL179

Laminaat Aqua+

38

Het
is slechts
water.

39
Laminaat Aqua+

EGGER Decoratieve Collectie:
F186 ST9 Chicago beton lichtgrijs

Vaarwel koude tegels: Kies een duurzaam
geproduceerde en eenvoudig te leggen vloer.
Onze Laminaatvloeren met speciale Aqua+
technologie houden water weg zonder zorgen.
Dankzij de waterbestendige Aqua+ kernplaat
zijn ze perfect voor de badkamer, keuken
en gangen en natuurlijk voor commercieel
gebruik met veelvuldige reiniging. Onze
Aqua+ Laminaatvloeren zijn gemakkelijk in
onderhoud, zelfs met stoomreinigers.

Levanto marmer licht
EPL005

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Berdal marmer
EPL169

Gemaakt om
lang mee te gaan.

De juiste keuze voor elke smaak.
Wat een keus! Met een verscheidenheid aan decors bieden onze Laminaatvloeren de juiste look voor elke interieurstijl.
Decors die ook verkrijgbaar zijn als Aqua+ Laminaatvloeren zijn te herkennen aan het bijbehorende symbool.
U vindt alle beschikbare decors op egger.com/laminate-decors

B

Bayford eiken licht
EPL200
EPL126
Santino steen licht

B
EPL170
Whitewood

B
EPL169
Berdal marmer

B
EPL005
Levanto marmer licht

EPL034
Corina eiken wit

B
Laminaatvloeren

Massief houten en parketlooks zijn een populaire
trend. Pure Solids benadrukt deze trend en combineert
hoogwaardig en natuurlijk design met de waardevolle
eigenschappen van Laminaatvloeren.

EPL093
Polar eiken

EPL172
Inverey den vintage

EPL199
Bayford eik wit

EPL028
Inverey dennen wit

EPL188
Asgil eik vintage

EPL168
Chromix wit

EPL153
Asgil eik wit

EPL141
Olchon eik wit

EPL177
Soria eik wit

EPL085
Village eiken wit

EPL108
Girona kastanje wit

EPL123
Waltham eiken wit

EPL064
Abergele eiken natuur

EPL038
Krijt eiken

EPL026
Western licht eiken

B

Meer informatie:
egger.com/flooring-trends

We hebben de afzonderlijke componenten van onze Laminaatvloeren verwerkt tot duurzame vloerdelen, zodat we
onze beloften lang nakomen.

Meer transparantie:
egger.com/ecofacts

– 6,01 kg CO₂/m²

1

Robuust, zeer slijtvast oppervlak

2

Decorafbeelding

3

HDF-vochtbarrière+ kernplaat
bestaande uit natuurlijke
houtvezels (optioneel met Aqua+
kernplaat)

4

Onderlaag

86 % materiaal uit
herbruikbare bronnen

B
EPL045
Newbury eiken wit

B
EPL033
Verdon eiken wit

EPL143
Cesena eik wit

B
EPL137
Elton eik wit

EPL095
Brooklyn eiken wit

54 % bijproducten
uit de houtzagerijsector

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Laminaatvloeren
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B
EPL183
Sherman eik licht

EPL039
Ashcroft Wood

EPL051
Corton eiken wit

EPL189
Melba eik beige

EPL190
Melba eik natuur

EPL018
La Mancha eiken

B
EPL080
Noordelijk eiken licht

Laminaatvloeren
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EPL107
Hamilton eiken crème

EPL178
Soria eik lichtgrijs

B
EPL142
Olchon eiken zandbeige

EPL197
Galway eik beige

EPL092
Zermatt eiken zandbeige

EPL154
Asgil eik licht

B
EPL068
Abergele eiken donker

EPL119
Raydon eiken wit

EPL046
Newbury eiken licht

EPL058
Clifton eiken natuur

EPL149
Cesena eik natuur

EPL074
Dunnington eiken licht

EPL185
Sherman eik grijs

EPL115
Starwell eiken natuur

EPL139
Murom eik

EPL116
Bayford eiken natuur

EPL037
Eiken trilogie cappuccino

EPL031
Inverey dennen donker
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EPL105
Shannon eiken honing

EPL201
Arcani eik zand

EPL179
Soria eik natuur

EPL194
Maribor eik natuur

B
EPL102
Amiens eiken licht

EPL184
Sherman eik cognacbruin

EPL122
Waltham eiken natuur

EPL156
Asgil eik honing

EPL131
Punata eik

EPL065
Langley notelaar licht

EPL202
Arcani eik grijsbeige

EPL019
Parket eiken donker

B
EPL144
Olchon eik honing

B
EPL036
Bardolino grijseiken

EPL150
Cesena eik grijs

EPL198
Predaia eik natuur

EPL173
Lona olm natuur

B
EPL103
Hamilton eiken

EPL089
Grove eiken

B

B
EPL207
Triestino Terrazzo grijs

EPL182
Wilde eik natuur

B
EPL204
Sherman eiken lichtbruin

EPL035
Bardolino eiken

EPL208
Noordelijk eiken natuur

B

B
EPL015
Valley eiken gerookt

EPL096
Grayson eiken natuur

B
EPL200
Bayford eik licht

EPL134
Ilmen eik

B

B
EPL138
Murom eik grijs

EPL012
Rillington eiken donker

EPL166
Chicago beton lichtgrijs

EPL180
Soria eik grijs

B
EPL118
Bayford eiken grijs

EPL090
Acacia gekleurd

EPL047
Newbury eiken donker

B
EPL205
Sherman eiken lichtgrijs

EPL196
Galway eik natuur

EPL159
Valley eiken natuur

EPL081
Noordelijk eiken bruin

B
EPL192
Santa Fe eik vintage

EPL146
Olchon eik gerookt

EPL140
Narva eik

EPL167
Sparkle Grain grijs

EPL191
Melba eik bruin

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Laminaatvloeren

EPL011
Rillington eiken licht

EPL073
Whiston eiken donker

EPL181
Soria eik bruin

EPL013
Ripon eiken donker

Een goede combinatie!

EPL016
Valley eiken mokka

EGGER Decoratieve Collectie:
F186 ST9 Chicago beton lichtgrijs
EPL076
Brynford eiken grijs

EPL193
Santa Fe eik grijs

EPL043
Hunton eiken licht

EPL176
Barnwood

EPL147
Olchon eik donker

B
EPL195
Maribor eik grijs

Laminaatvloeren
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EPL104
Hamilton eiken donker

EPL075
Dunnington eiken donker

Combineer Comfort-, Design- en
Laminaatvloeren en vertrouw op de perfecte
designcombinatie van bijpassende decors.

B
EPL066
Langley notelaar rood

Open ruimtes en vloeiende overgangen:
Als de grenzen tussen wonen en werken
vervagen, is afwisseling nodig. Zelfs binnen
een ruimte. De combinatie van contrasterende
en toch harmonieuze decors en vloeren zorgt
voor helderheid, structuur en aantrekkelijke
ontwerpen.

Bedollo walnoot medium
EPD036

EPL174
Agira hout bruin
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B
EPL067
Langley notelaar donker

EPL175
Bedollo notelaar donker

EPL100
Noordelijk eiken cognac

EPL091
La-Paz noten

EPL078
Brynford eiken bruin

EPL050
Corton eiken zwart

EPL186
Sherman eik antraciet

EPL110
Veenacacia

EPL117
Bayford eiken tabak

EPL044
Hunton eiken donker

B
EPL136
Lasken eiken

EPL187
Cardiff eik bruin

U vindt alle beschikbare decors op
egger.com/laminate-decors

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

EPL042
Halford eiken zwart

B
EPL171
Graphitewood

Bedollo notelaar licht
EPC030

B
EPL127
Santino steen donker

Berdal eiken creatief
EPD035

Berdal eiken natuur
EPD034

Meer informatie:
egger.com/flooring-trends

Laminaatvloeren

EPL109
Mansonia noten

Voor design
met formaat.

Het lijkt op hout.
En voelt zo aan.

Met een harmonieus vloerdecor en geselecteerde kleurtint kunt u elke ruimte de
gewenste sfeer geven. Bovendien kalmeert of verlevendigt de korrel en de textuur
van het decor het kamerbeeld. U kunt ook net dat beetje extra bereiken door de juiste
vloerplaat te kiezen. Grote ruimtes worden optimaal geaccentueerd door lange, brede
vloerplaten, terwijl kleine ruimtes groter lijken met korte, smalle vloerplaten.

Deepskin – Opvallende textuur met
diepte

Nauwkeurig gereproduceerd
en daarom ongelooflijk
authentiek. Onze
oppervlakken met
gesynchroniseerde
structuurtechnologie
brengen decors tot leven
door decornoesten,
scheuren en korrels te
combineren met texturen.

Mineral – Onregelmatig, ruw
karakter

135 × 1292 mm
Medium

5

246 × 2050 mm

327 × 1292 mm
Kingsize

4

Lang

246 × 1292 mm
Groot

327 × 1292 mm
Kingsize

3

193 × 1292 mm

246 × 1292 mm
Groot

Groot
Creëert het effect van ruimte en komt goed tot zijn
recht bij een landelijk decor.

2

Klassiek

193 × 1292 mm

2
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Laminaatvloeren

4

Lang
Ideaal voor grootschalige interieurinrichting en
open woonruimtes. Het vergroot ook het effect van
lange, smalle ruimtes.

5

Medium
De perfecte oplossing voor kleine ruimtes of een
bijzonder authentieke parketlook.

Kingsize
In grote ruimtes spreiden de decors al hun
schoonheid tentoon. Of het nu gaat om hout of
tegels, onze Kingsize laat een indruk achter.

Meer informatie:
egger.com/formats
Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

1

Comfortvloeren

Klassiek
Dankzij uitgebalanceerde verhoudingen zijn ze
geschikt voor elke ruimte.

Natural Pore – Authentieke houtnerf,
trouw aan het decor

Smoothtouch – Natuurlijk en
fluweelachtig oppervlak

3

1

3

Omnipore – Elegante natuurlijke
houten poriën

2

Valley eiken natuur
EPL159

Formaten van vloerpanelen

Designvloeren GreenTec

1

Klassiek

246 × 1292 mm
Groot

Valley eiken natuur
EPL159

193 × 1292 mm

Oppervlakken
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2

Klassiek

1

1
Alle begin is
eenvoudig.

Rillington eiken licht
EPL011
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De bijpassende EGGERondervloeren garanderen een
ideale drukstabiliteit, evenals
een hoge geluidsisolatie en
geluidsreductie. Ze kunnen ook
worden gebruikt in combinatie
met vloerverwarming en zijn
geschikt voor gebruik in vochtige
ruimtes.
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2

Accessoires

Accessoires

Een mooi
kader.
Onze bijpassende of witte
plinten en de bijpassende
vloerprofielen vervolledigen
het totaalbeeld. Zo kunt u
een aantrekkelijk uiterlijk
combineren met maximale
functionaliteit en duurzaamheid.

Afgestemd
van begin tot eind.
Bij het leggen van een vloer is het eerste wat telt,
natuurlijk de vloer zelf. Maar u krijgt het beste resultaat
met de juiste accessoires. Onze producten zijn perfect
op elkaar afgestemd. U kunt genieten van de kwaliteit
zodra u een EGGER-vloer heeft laten leggen. En opdat u

3
kunt blijven genieten, hebben we niet alleen onze vloeren
duurzaam en bestendig gemaakt, maar bieden we ook
hoogwaardige producten voor het onderhoud van uw
vloeren aan. Zo zal uw vloer zelfs jaren na installatie er
nog als nieuw uitzien.

Goed
onderhouden.
Met EGGER-onderhoudsproducten
heeft u steeds het juiste product bij
de hand.

Meer informatie:
egger.com/flooring-accessories

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Gemakkelijk
te
installeren.

Hier vind u
nog
meer ideeën
voor het
leven.

Meer informatie:
egger.com/clicit

Installatiesysteem | CLIC it!
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Handig om te weten: De EGGER PRO
Vloerencollectie 2021+ is uitsluitend
verkrijgbaar bij uw speciaalzaak,
die u graag adviseert. Met een
vloerinstallateur naar keuze sluit u
geen compromissen bij het leggen
van de vloer. Naast uitgebreide
service- en garantievoordelen, kunt
u er zeker van zijn dat de specialist
de juiste oplossing heeft voor lastige
plaatsen zoals leidinguitsparingen
voor verwarmingssystemen, oneffen
vloeren of overgangen naar tegels
en andere vloeren.
Vind gespecialiseerde retailers en
installateurs:
egger.com/flooring-distributors

Zie
wat werkt.
Olchon eik honing
EPL144

Onze Floor Visualizer helpt u visualiseren hoe
een decor uw ruimte kan transformeren. Upload
simpelweg een foto, selecteer het decor en
transformeer uw ruimte:
egger.com/myfloor
Vind u het decor mooi? Bestel een monster en laat
u adviseren door uw gespecialiseerde dealer.

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

De beste plek voor tips, trends en
inspiratie voor uw nieuwe EGGERvloeren: Op egger.com/flooring
vindt u alle informatie over onze
vloeren en decors, inspirerende
interieurdesignthema's en dealers en
installateurs bij u in de buurt.

Bedollo notelaar donker
EPL175

Sereda eiken
EPD003

Almington eiken beige
EPD040
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Inspiratie

Gemakkelijk te gebruiken: Het
CLICit! installatiesysteem, laat
toe dat al onze vloeren veilig,
snel en eenvoudig in elke ruimte
geïnstalleerd kunnen worden. De
hoge profieldichtheid en optimale
pasvorm bieden extra bescherming
tegen vocht.

1517377 F1 EGGER PRO PROSPEKT NL BR_flo_egger_pro_2021_endconsumer_nl_JOB21739
Alle getoonde en genoemde decors zijn nabootsingen. Passende kleuren of decors kunnen enkel gekozen worden op basis van een echt staal.
Om druktechnische redenen kunnen de kleuren licht verschillen van het eigenlijke product.

De deskundigen in ons Service Centre

helpen u graag!

EGGER Benelux BV

Engelse Wandeling 2 K4V

8500 Kortrijk

België

t +32 56 24 78 20

info-benelux@egger.com

www.egger.com

GmbH & Co. KG

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

Am Haffeld 1

23970 Wismar

t +49 3841 301-0

Duitsland

f +49 3841 301-20222

flooring@egger.com

