Egger padlókiegészítők
Egyszerű lerakás a kezdetektől
a kész padlókig

EGGER padlókiegészítők
Padlókiegészítőink garantálják a szakszerű lerakást. A legjobb eredmény elérésének érdekében, javasoljuk a padlóinkhoz
igazított EGGER kiegészítők használatát, hiszen ezek segítségével időt takaríthat meg és padlója az elkövetkezendő években
is képes lesz megtartani eredeti állapotát.

1 Minden kezdet könnyű.
Ha a megfelelő alátéttel látja el padlóit, biztosíthatja
az ideális nyomásstabilitást, valamint jelentős hangés lépészaj szigetelést érhetünk el, így gondoskodva
a padló hosszú élettartamáról.
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2 Tökéletes utolsó simítások!
Az EGGER szegélylécek és padlóprofilok széles
választékának köszönhetően képes lesz rendezett
szegélyekkel és észrevétlen átmenetekkel lerakni
padlóit.

Találja meg
kedvencét!
3 Minden, ami a

padlóápoláshoz kell.
Padlótisztítószereket és padlóápoló termékeket is
kínálunk, melyekkel sérülés esetén megjavíthatja
a padlót.

Nálunk biztosan megtalálja a megfelelő
kiegészítőket padlójához. Látogasson el
honlapunkra!

További információ:
		 egger.com/flooring-accessories

Minden bemutatott és említett dekor reprodukció.
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Egyszerű lerakás

Az EGGER alátétek biztosítják a padló stabilitását.
Ha úsztatott padlóként rakja le az EGGER padlókat, a tökéletes megjelenés és felhasználás elérése érdekében kulcsfontosságú
a megfelelő alátét kiválasztása. Az EGGER szakértői egy olyan, kiváló minőségű alátétekből álló kínálatot állítottak össze, melyek
egyszerűen lerakhatók, kiváló hangszigetelő tulajdonságokkal és hosszú távú előnyökkel rendelkeznek.

Silenzio Easy

Silenzio Easy SD

Silenzio Duo

Ez az alátétet csökkenti az ütések,
valamint lépések zaját. Padlófűtés
mellett is alkalmazható. Kőaljzat esetén
használja az EGGER Alu Flex párazáró
réteget.

Ideális alátét a lépés- és egyéb zajok
elnyelésére. A beépített párazáró
réteg garantálja a gyors lerakást.
Kőaljzatokhoz és padlófűtés mellett
is alkalmazható.

Ez az alátét egyidejűleg funkcionál
szigetelő és párazáró rétegként.
Kőaljzatokhoz és padlófűtés mellett
is alkalmazható. Ideális nagyobb
forgalmú helyiségekbe, különösen
az üzlethelyiségekbe.

Silenzio Cork

Alu Flex

100 % természetes, újrafelhasználható és
újrahasznosítható. Nyomószilárdságának
köszönhetően megvédi a padlót
a nehezebb súly által okozott
megterheléstől. Kiváló hővezető
képességének köszönhetően, padlófűtési
rendszerek mellett is használható.

Ez az alátét kiváló minőségű párazáró
réteget képez, amely megvédi padlóját
a más építészeti elemekből esetlegesen
feltörő fennmaradó nedvességtől.
A párazáró réteg elengedhetetlen,
amennyiben az EGGER padlót
közvetlenül az esztrichre fekteti le.
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Termék

Silenzio Easy

Silenzio Easy SD

Silenzio Duo

Silenzio Cork

Alu Flex

Laminált
padló

Laminált
padló

Laminált
padló

Laminált padló

Laminált,
Comfort,
GreenTec Design

fa / kő

kő

kő

fa / kő

kő

Terület [m²]

15

15

10

10

26

Méretek [m]

12 × 1,25

12,5 × 1,2

8,5 × 1,18

10 × 1

26 × 1

2

2

1,5

2

0,2

Igénybevétel

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

Hangszigetelés

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

Párazárás

-

✓

✓

-

✓

Padlófűtés

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

Nyomószilárdság
(CS) [kPa]

110

110

400

470

-

Lépészaj elnyelés
ISLam [dB]

18

18

18

19

-

Zajelnyelés RWS
[%]

27

27

38

-

-

Alkalmasság
a melegvizes
padlófűtés melletti
használatra R
[m² K/W]

0,057

0,057

0,04

0,039

0,004

Páravédelem (SD)
[m]

-

100

150

-

100

Padlókategória

Aljzat

Vastagság [mm]

Mindegyik Silenzio alátétünk megfelel az EPLF és MMFA gyártók faalapú padlókra
vonatkozó szigorúbb követelményeinek.

Minden bemutatott és említett dekor reprodukció.

5

Professzionális eszközök a lerakáshoz
Padlólerakó szett
Az EGGER lerakószett az összes, EGGER CLIC it!
klikkrendszerrel lerakható EGGER padló
lerakásakor használható. Segítségével a padló
gyorsan és jól lerakható.
A szett távtartó ékeket, feszítővasat és 100 %-ban
bükkfából készült EGGER ütőfát tartalmaz.

Alumíniumszalag
Az EGGER alátétek átfedett éleinek egymáshoz
rögzítésére az EGGER öntapadós alumínium
szigetelőszalag használatos. Gondoskodik róla,
hogy az aljzatból feltörő nedvesség ne károsítsa
a padlót.

CLIC Sealer padlótömítő
A vízálló EGGER CLIC Sealer megvédi padlóit
a nedvességtől. A padlótömítő anyag ideális
megoldás üzlethelyiségek bejáratánál és nedves
helyiségekben. Egy tubus kb. 10 m² padló
tömítésére elegendő.
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Könnyen
lerakható.
Egyszerű felhasználás: a CLIC it!
lerakási rendszerrel bármelyik
padlónk, bármilyen helyiségben
biztonságosan, gyorsan és egyszerűen
lerakható. A padlódeszka profiljának
tervezésekor elsősorban az optimális
illeszkedést, valamint a nedvesség
behatolása elleni továbbfejlesztett
védelmet tartottuk szem előtt.

		

egger.com/clicit

Minden bemutatott és említett dekor reprodukció.
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Egyszerű befejezés

EGGER szegélylécek és padlóprofilok
a tökéletes megjelenéshez.
Kínálatunkban a padlódekorokhoz illő vagy klasszikus
fehér szegélylécek is egyaránt megtalálhatók, különféle
vastagságban és formákkal.
A különböző színekben kapható, praktikus és tartós
padlóprofiljainknak köszönhetően egységes megjelenést
érhet el.

60 / 80 mm-es dekor szegélylécek
A padlóval egyező dekorú szegélylécek biztosítják a padló
rendezett és egységes megjelenését. Ellenálló szegélyléceink
MDF-ből és egy vízálló fóliarétegből állnak.

Méretek:
2400 × 60 × 17 mm
2400 × 80 × 14 mm
Többféle dekorban és fehér színben is elérhető

Clip Star

Sarokelemek és sarokkötések

A 60 mm-es szegélylécek könnyen és gyorsan felszerelhetők
az EGGER Clipstar rögzítőelem segítségével.

A 60 mm-es szegélylécekhez, sarokelemek és sarokkötések
is eléhetők, melyek gondoskodnak arról, hogy a padló a
szegélylécek sarokcsatlakozásainál is tökéletesen mutasson.
Többféle dekorban kapható
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100 / 70 mm-es Hamburg szegélyléc
A 100 mm és a 70 mm magasságú fehér színű, ívelt szegélyléc vonzó megjelenésű,
és biztosítja a széleken a tökéletes megjelenést. Az ellenálló szegélylécek MDF-ből
és egy festhető, fehér színű vízálló fóliarétegből állnak.

100 / 80 / 60 / 40 mm-es négyszögletes szegélylécek
A 100, 80, 60 vagy 40 mm-es fehér színű négyszögletes szegélyléccel hatékonyan
és esztétikusan zárhatja le a széleket a falak mentén. Ezt a minimalista szegélylécet
festeni is lehet. Ezek az ellenálló szegélylécek MDF-ből és egy vízálló, fehér színű
fóliarétegből állnak.

Szegőprofilok
Végső simítás a minimalizmus jegyében. A hátoldalon található öntapadó szalag
gyors és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. Különböző dekorokban elérhetők.

Méretek:
2400 × 100 × 18 mm
2400 × 70 × 18 mm

Méretek:
2400 × 100 × 18 mm
2400 × 80 × 18 mm
2400 × 60 × 18 mm
2400 × 40 × 16 mm

Méretek:
2400 × 16 × 16 mm
Többféle dekorban kapható

Minden bemutatott és említett dekor reprodukció.
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Alumíniumprofilok
Az EGGER alumíniumprofilok megoldást nyújtanak a folyosókon vagy nagyobb területű helyiségekben lerakott padlóknál, illetve a
szükséges a dilatációs hézag eltakarását is biztosítják. A padlóváltó alumínium profilok gondoskodnak az észrevétlen átmenetekről.
A csomag a síneket és a rögzítőelemeket is tartalmazza.

Padlóváltó

Szintkiegyenlítő

Végzáró

1000 × 34 × 6,5-16 mm

anyagszám: 1483066

1000 × 44 × 6,5-16 mm

anyagszám: 1483118

1000 × 21 × 6,5-16 mm

anyagszám: 1483141

2700 × 34 × 6,5-16 mm

anyagszám: 1483105

2700 × 44 × 6,5-16 mm

anyagszám: 1483122

2700 × 21 × 6,5-16 mm

anyagszám: 1483065

HDF profilok
Az EGGER HDF profilok vonzó megjelenésű lezárást biztosítanak a falak és ajtók mentén, valamint eltakarják a szükséges
dilatációs hézagot is.
A csomag nem tartalmazza a síneket és a rögzítőelemeket.

Padlóváltó

Szintkiegyenlítő

Végzáró

2400 × 44 × 10 mm

2400 × 44 × 12 mm

2400 × 33 × 12 mm

Többféle dekorban kapható

Tökéletes
összeállítás!
Nyitott terek és sima átmenetek: profiljaink
gondoskodnak az észrevétlen átmenetekről.

Gyors döntéshozatal.

Találjon rá a tökéletes padlókra néhány egyszerű
lépésben. Az EGGER padlókereső néhány
egyszerű kérdés által segít Önnek kiválasztani
az igényeinek legmegfelelőbb padlót.

egger.com/floorfinder
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Egyszerű ápolás

Kiegészítőink között megtalálja a megfelelő termékeket a padló tisztításához és az apróbb felszíni karcolások eltüntetéséhez.

Clean It padlótisztító

Decor Mix & Fill javítókészlet

Padlótisztító szerünk nemcsak tisztít, hanem antisztatikus
hatása is van. Speciális összetételének köszönhetően megvédi
a padlószéleket és nem hagy foltot maga után.

Javítókészlet világos, közepes és sötét színárnyalatú padlókhoz.
Ezzel a javítópasztával képes lesz gyorsan és egyszerűen
eltüntetni a kisebb károkat vagy karcolásokat.

Minden bemutatott és említett dekor reprodukció.
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Az összes bemutatott és említett dekor reprodukció. A színazonos dekor kiválasztása csak az eredeti
mintákkal lehetséges. A nyomtatási folyamat sajátosságaiból fakadóan a színek eltérhetnek a termék
tényleges színétől. A műszaki módosítások jogát és nyomdai hibák lehetőségét fenntartjuk.

Ügyfélszolgálatunk munkatársai
örömmel állnak rendelkezésére!

Ügyfélszolgálati központ –

Ügyfélszolgálati központ –

Ügyfélszolgálati központ –

Ausztria

Olaszország

Portugália

t +43 800 888 111

t +39 800 782554 10881

t 00 800 4000 8800

sc.at@egger.com

sc.it@egger.com

doc@egger.com

Ügyfélszolgálati központ –

Ügyfélszolgálati központ –

Ügyfélszolgálati központ –

Németország

Franciaország

Egyesült Királyság

t +49 800 344 3745

t 00 800 4000 8800

t +44 845 606 8888

sc.de@egger.com

doc@egger.com

productsupport@egger.com

Ügyfélszolgálati központ –

Ügyfélszolgálati központ –

Ügyfélszolgálati központ –

Svájc

Spanyolország

Románia

t +41 41 349 50 05

t 00 800 4000 8800

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
Németország
t +49 3841 301 - 0
f +49 3841 301 - 20222
flooring@egger.com

