Ось як можна втілити свої ідеї
Зміни в асортименті
Колекція декорів Egger 2020 – 2022

Колекцію
подовжено
до кінця
2023 року

Ми подовжуємо Колекцію декорів EGGER до кінця 2023 року, що дасть вам змогу ще впевненіше
планувати проєкти та забезпечить свободу проєктування для реалізації ваших ідей завдяки
різноманітності продукції і оптимізованій доступності.

Оновлення: Лаковані плити
PerfectSense® із покриттям Premium
Matt та Premium Gloss
Ми поліпшили якість лакованих плит PerfectSense. Це означає, що тепер ви матимете змогу
використовувати матові та глянцеві поверхні з підвищеним блиском для горизонтальних застосувань.
Лаковані плити PerfectSense з уже відомою стійкістю до появи відбитків пальців та антибактеріальними
властивостями поверхні пропонують широкий спектр переваг для ваших клієнтів.
Додаткові переваги:
 Легша обробка
 Підвищена стійкість до мікроподряпин та подряпин
 Безпека для харчових продуктів
 Покриття Premium Matt (PM) підходить для горизонтальних застосувань
 Покриття Premium Gloss (PG) підходить для горизонтальних застосувань на поверхнях із низькою
інтенсивністю використання
 Див. докладнішу інформацію за посиланням www.egger.com/perfectsense-premium

Лаковані плити PerfectSense
із покриттям Premium Gloss
U999 PG Чорний

Лаковані плити PerfectSense
із покриттям Premium Matt
U999 PM Чорний
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U9991 PT
Чорний суцільний

Паперово-шаруваті пластики
PerfectSense Topmatt із кольоровим
внутрішнім шаром

Новий продукт: Паперово-шаруватий
пластик PerfectSense® Topmatt із
кольоровим внутрішнім шаром
Новий продукт поєднує переваги суперматової, оксамитово-теплої лакованої поверхні
і стійкість до появи відбитків пальців із перевагами паперово-шаруватого пластику з
кольоровим внутрішнім шаром. Лінії з’єднань та крайки візуально зведені до мінімуму для
досягнення максимального ефекту. Лакована поверхня, оброблена електроними промінями,
стійка до зношування, ударів і подряпин.
Доступні декори:
 W1101 PT Білий Альпійський суцільний
 U9991 PT Чорний суцільний
 Див. докладнішу інформацію за посиланням www.egger.com/laminates-pt-coloured-core

Усі показані та згадані нами декори — імітації.
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W1101 PT
Білий Альпійський
суцільний

Eurodekor Flammex
H1334
ST9
Дуб Сорано світлий

Новий принцип роботи:
Eurodekor® Flammex
Розробка нового продукту передбачає інтеграцію вогнестійкого шару в покриття.
Спучувальний агент усередині бар’єрного паперу запускає багатоступеневу хімічну
реакцію. Формується шар із вуглецевої піни, який діє як ізоляційний шар плити на основі
деревини. Ви зможете скористатися перевагами широкого асортименту плит-основ, а отже,
реалізувати більше варіантів проєктів.
Характеристики нового продукту:
 Збільшення товщини на 0,6 мм завдяки багатошаровій конструкції з обох сторін
 Вогнестійкість незалежно від використаної плити-основи
 ДСП більше не червоного кольору
 Класифікація B-s2, d0 відповідно до стандарту EN 13501-1
 Переглянути відео, щоб зрозуміти принцип роботи
 Див. докладнішу інформацію за посиланням www.egger.com/flammex
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Пропозиція нових декорів:
Стільниці з компакт-плити
Тонка і міцна компакт-плита товщиною 12 мм поєднується з відфрезерованою крайкою
зверху та знизу поздовжніх країв. Разом із чорним, білим, світло-сірим і темно-сірим
кольорами основного шару це підкреслює сучасний вигляд виробу.
В асортименті стільниць із компакт-плити є нові доповнення:
 F186 ST9 Бетон Чикаго світло-сірий
 F206 ST9 Камінь П’єтра Гріджія чорний
 Див. докладнішу інформацію за посиланням www.egger.com/compact-worktops

F186 ST9
Бетон Чикаго світлосірий

F206 ST9
Камінь П’єтра Гріджія
чорний

H1714 ST19
Горіх Лінкольн

Усі показані та згадані нами декори — імітації.

F206 ST9
Камінь П’єтра
Гріджія чорний
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Стільниця з компакт-плити
F206 ST9
Камінь П’єтра Гріджія чорний

Швидкий перегляд усієї оптимізованої продукції
Продукція
Оптимізація

Eurodekor
Flammex

Eurodekor

Завершення виробництва товщини
32 мм

X

Eurodekor
МДФ
Flammex

Eurodekor
Plus

Плити, облицьовані
паперово-шаруватим пластиком

X

X

X

Розширений асортимент товщин
Eurospan P2 та МДФ

X

Також доступний у якості P3

X

Зміна доступності текстур для
багатошарової конструкції.
Відповідні текстури: ST16, 19, 20, 87

X

X

X

Стандартизація мінімальної
кількості замовлення (24 шт.)

X

X

X

OСП
Combiline

X

Завершення виробництва ОСП
Combiline
→ Альтернатива: Багатошарова
конструкція Eurodekor Plus
ML06

X

ДСП Flammex більше не доступна
→ Завершення виробництва плити
Flammex, облицьованої
паперово-шаруватим пластиком

Оптимізація

Оновлення якості PerfectSense

X

Лаковані плити PerfectSense
із покриттям Premium Matt
та Premium Gloss

Паперово-шаруваті пластики
PerfectSense Topmatt із
кольоровим внутрішнім
шаром

Стільниці з компакт-плити

X

Пропозиція нового продукту
W1101 PT та U9991 PT

X

Нові декори у розмірах
4 100 x 650 x 12 мм та
4 100 x 920 x 12 мм

X
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www.egger.com
ТОВ „ЕГГЕР Гольцверкштоффе“
t +38 044 577 16 77
info-ua@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

EGGER Biskupiec sp. z o. o.

SC EGGER România SRL

Holzwerkstoffe

Biskupiec-Kolonia Druga

Str. Austriei 2

Weiberndorf 20

ul. św. Józefa 1

PO Box 38

6380 St. Johann in Tirol

11-300 Biskupiec

725400 Rădăuţi, jud. Suceava

Poland

România

t +48 89 332 81 03

t +40 372 4-38204

info-sjo@egger.com

info-bis@egger.com

info-rau@egger.com
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Усі показані та зазначені нами декори — репродукції. Підібрати декор відповідного кольору можна
лише на оригінальних зразках. Унаслідок змін у процесі друку фактичні кольори продукту можуть дещо
відрізнятися від зображення. Можливі технічні зміни та друкарські помилки.

Austria
t +43 50 600-10159

