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EGGER werkbladen kunnen het hoogtepunt van 
elke keuken zijn. Ze zijn robuust, gemakkelijk in 
onderhoud en vormen de basis voor een in het 
oog springend design. In deze brochure vindt u 
informatie over onze verschillende werkbladen, 
decors, oppervlaktestructuren en de accessoires 
die er perfect bij passen. Laat u inspireren!

Zo maakt u van uw keuken 
een echte blikvanger.
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De EGGER groep is een van de toonaangevende 
fabrikanten van decoratief plaatmateriaal in Europa. 
Op onze twee productielocaties voor werkbladen in 
1  St. Johann in Tirol (Oostenrijk) en 19 Biskupiec 

(Polen) produceren we met onze ultramoderne 
installaties werkbladen in overeenstemming met 
de markt- en trendvereisten. De betrouwbare 
beschikbaarheid en de hoge kwaliteit van onze 
producten geven u een voordeel op de concurrentie.

EGGER werkbladen vormen de basis voor opvallende 
en eigentijdse keukendesigns. Om ervoor te zorgen 
dat u uw klanten inspireert, heeft ons ervaren, 
internationale team van product- en designmanagers 
een reeks werkbladen ontwikkeld met verschillende 
producttypes, een brede selectie aan decors, 
harmonieuze structuren en nuttige aanvullende 
producten. Zodat u alles van één leverancier krijgt.

Betrouwbare partner voor trendy producten

4

Fabrieken

Verkoopkantoren
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EGGER werkbladen worden niet alleen in keukens gebruikt. 
Vanwege hun esthetische waarde en voordelen worden ze ook 
gebruikt in kantoren, winkels en in verschillende toepassingen 
voor thuis. Bovendien zijn ze duurzaam, voordelig, aangenaam 
warm en gemakkelijk in onderhoud. Alle werkbladen voldoen 
aan de eisen van de Europese norm EN 438.

Robuust en veelzijdig

Slijtvast

Lichtecht

Voedselveilig

Vlekbestendig

Gemakkelijk  
in onderhoud

Impactbestendig  
en krasvast 

Hygiënisch

Antibacteriële  
oppervlakte-eigenschap
volgens ISO 22196 (=JIS Z 2801)
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Producten voor meubels en interieurbouw
Of u nu een woonruimte of een openbaar project ontwerpt, EGGER zorgt ervoor dat u slechts op 
één leverancier een beroep hoeft te doen en maakt uw ontwerp flexibeler dan ooit. Onze decors 
zijn verkrijgbaar in reproducties van bijna elk materiaal en kunnen met korte levertijden worden 
geleverd. Dit maakt het selecteren van een product snel en eenvoudig.

Eurodekor 
OSB Combiline
F205 ST9 ABS-kantenband 

H3349 ST19

Eurodekor
H3349 ST19

Laminaat
F205 ST9

PerfectSense Topmatt-werkblad 
met kantenband
U999 PT

 Meer over de onderstaande producten vindt u op www.egger.com

http://www.egger.com
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Laminaat
F205 ST9

Eurodekor OSB Combiline
H3349 ST19

Laminaatvloeren
EPL001

ABS-kantenband 
F205 ST9 Eurodekor 

F205 ST9

Eurodekor 
F205 ST9

Eurodekor 
H3349 ST19

PerfectSense Topmatt-werkblad 
met kantenband
U999 PT
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Open interieurbouw
De rol van de keuken verandert. Er is een toenemende 
behoefte aan open woonruimtes die visueel op elkaar 
zijn afgestemd en multifunctioneel wonen mogelijk 
maken. Hallen of gangen worden geëlimineerd ten 
gunste van een grotere leefruimte. Kleinere ruimtes 
ogen niet langer claustrofobisch en minder muren 
doen de ruimte groter lijken. De keuken komt in 
het middelpunt van de belangstelling te staan  en 
wordt de centrale plek in het huis voor interactie en 
communicatie.

Dunne werkbladen voor een 
bijzonder moderne look
Dunne werkbladen worden steeds populairder dankzij 
hun minimalistische en hun strakke uiterlijk. Met de 
nieuwe compactwerkbladen en PerfectSense Topmatt-
werkbladen met kantenband, biedt u uw klanten twee 
aantrekkelijke oplossingen.

Monolithisch uitzicht
Een monoliet is een natuurlijk gevormd 
rotsblok. Deze look vindt steeds meer zijn 
weg naar de keuken en geeft deze een zeer 
moderne uitstraling. Door het werkblad, de 
fronten en zijpanelen in slechts één decor 
te combineren, ontstaat deze monolithische 
look. Het resultaat is een compact, 
monolithisch uitzicht.

Designtrends: Keuken
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Spannend ontwerp 
door verschillende 
materiaaldiktes
Een aanrecht of ontbijtbar grenzend aan het 
werkblad voegt een extra designelement toe aan 
de keuken. Praktisch gezien zorgt dit voor een 
plaats waar je comfortabel voedsel kunt bereiden 
en er van kunt genieten. Als het keukenontwerp 
een geschikte ontbijtbar heeft, is de trend om 
dunne en dikke materialen te combineren. 
Gewoonlijk is het werkblad dun en is de ontbijtbar 
dikker. Deze combinatie van contrasterende looks 
maakt de impact van het ontwerp groter.

Greeploze fronten voor een naadloze look
Als een minimalistisch, modern keukenontwerp gewenst is, zijn greeploze fronten de perfecte keuze.  
Handgreepstrips of speciaal beslag die de lades onder lichte druk openen, vervangen in dit geval de 
anders zichtbare handgrepen. Dit garandeert luxueuze keukens met een naadloze, strakke uitstraling.
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Designtrends: Keuken

Keukens in de “non-colour” zwart
Ook de kleurtrend zwart vindt steeds meer zijn weg naar de keuken. Hier is het echter minder 
een kwestie van keukens volledig in het zwart te ontwerpen. Het is meer een kwestie van het 
combineren van grijze en antraciete tinten of het gebruik van zwart om een accent aan te 
brengen in de vorm van elektrische apparaten, planken of handgrepen.

Open legplanken
In de keuken wordt tegenwoordig niet alles 
weggestopt in dozen, kasten en lades. 
Vandaag de dag combineren open legplanken 
functionaliteit met individualiteit. Wenst u een 
eenvoudig en modern keukenontwerp? Vervang 
dan de hangkasten bijvoorbeeld door een open 
kastsysteem.
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Keukenfronten van mat 
tot hoogglanzend
Zowel matte als hoogglanzende keukenfronten 
blijven de trend. Een belangrijk aspect als het 
om mat gaat: De anti-fingerprinteigenschap die 
bijvoorbeeld aanwezig is op onze PerfectSense 
Matt gelakte platen en PerfectSense Topmatt 
laminaat. Matte oppervlakken voelen fluweelzacht 
aan en zorgen voor een speciaal gevoel van 
ruimte. Hoogglanzende oppervlakken, zoals de 
PerfectSense Gloss gelakte plaat, geven vooral 
kleine ruimtes meer diepte en een vleugje luxe.

© Monika Piecha Ziolkowska

Nog dichter bij de natuur
Herhalingen in het decor verraden vaak dat het 
om een houtimitatie gaat. Dat is niet het geval 
bij bepaalde van onze werkbladdecors. Over 
de gehele plaatlengte van 4.100 mm wordt het 
decoratieve patroon maximaal één keer herhaald. 
Werkbladen en spatwanden met dit “oneindig” 
patroon zijn dienovereenkomstig gemarkeerd.

De afbeelding hiernaast toont een werkbladdecor 
in “oneindig patroon” gemaakt van opgelijmd 
laminaat met ABS-kantenband.

  Meer over onze PerfectSense gelakte platen 
www.egger.com/perfectsense

http://www.egger.com/perfectsense
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Marmer
Marmer beleeft een opleving. Of het nu gaat om 
meubels, interieurbouw of productdesign – de 
vraag naar deze klassieker blijft groeien. Wit 
marmer is een zeer populair materiaal en geeft 
moderne ontwerpen een retrokarakter.

Designtrends: Decors

Ook Carrara-marmer tonen?

F812 ST9 
Levanto marmer wit

F205 ST9 
Pietra Grigia antraciet

Met ons brede assortiment aan 
reproducties van steen, beton, 
metaal en hout bent u helemaal 
mee met de laatste trends.

»

Shutterstock / Philipp Shuruev
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Meer steenlooks
Steen heeft vele gedaanten. Van nogal fluweelachtig en 
ingetogen tot metallic ogende en ruwe steenreproducties 
Terrazzo – bekend uit het verre verleden – vindt steeds 
meer zijn weg naar onze hedendaagse leefruimtes. 
Dankzij de verschillende kleuren zijn granietreproducties 
gemakkelijk te combineren, het kan ook gebruikt worden 
als een accent op grijstinten of zwarte sporen. 

F121 ST87 
Rock metallic antraciet

F117 ST76 
Ventura Stone zwart

F012 ST9 
Magmagraniet rood

»
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Beton / Leisteen / Metaaleffect
Beton en leisteen blijven belangrijke trends in 
keukendesign. Betonimitaties zijn een aantrekkelijke 
optie, of ze nu voor een warmer of koeler uiterlijk 
worden gebruikt, met fluweelzachte gladde of diep 
onderscheidende oppervlakken. Leisteendecors zijn 
bijzonder populair vanwege hun warme uitstraling en 
kleurenspectrum. Ze geven ruimtes een exclusieve 
sfeer en kunnen op veel verschillende manieren worden 
gebruikt. Metallic looks staan voor innovatie en de 
toekomst.

F242 ST10 
Jura leisteen antraciet

F333 ST76 
Ornamental beton grijs

Alle getoonde en genoemde decors zijn reproducties14

F302 ST87 
Ferro brons

»

iStock.com / RakicN
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Geplankt en natuurlijk hout
Werkbladlooks die gebaseerd zijn op geplankt hout 
geven expressiviteit aan keukenontwerpen. Planken met 
verschillende breedtes kunnen op bepaalde delen sterk 
vakmanschap en op andere delen zeer natuurlijke en 
verweerde elementen vertonen. Scheuren en knopen in 
het decorbeeld zorgen voor een zeer rustieke uitstraling. 
Donkere kleuren zorgen voor een zekere elegantie.

H050 ST9 
Woodblocks natuur

H1318 ST10 
Wilde eik natuur

»
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Werkbladcollectie en EGGER Decoratieve Collectie app

Download de EGGER Decoratieve Collectie 
app nu

 

Egger werkbladen

Even veelzijdig als het leven. 
Egger Decoratieve Collectie 2020 – 2022

Beleef de hele collectie digitaal
1.  Open de EGGER Decoratieve Collectie app op uw smartphone

2.  Gebruik de scanfunctie om een decorcode uit deze  
brochure te scannen

3.  Krijg toegang tot

 � uw gekozen decor als volledige plaat  
en in 3D-weergave.

 � decorcombinaties
 � informatie over beschikbaarheid
 � snellere bestelling van stalen

Met de recent ontwikkelde EGGER Decoratieve 
Collectie app heeft u altijd de hele werkbladcollectie 
bij de hand. De app helpt bij snelle besluitvorming 
en geeft u eenvoudig toegang tot wat u nodig hebt 
om uw geweldige ideeën te realiseren.

Om u, als klant, nog beter te ondersteunen zijn er 
stalen beschikbaar in verschillende formaten die u 
snel en gemakkelijk kunt bestellen via de nieuwe 
Collectie-app.

Haal het beste uit de EGGER-werkbladcollectie

 

https://www.apple.com/nl/ios/app-store/
https://play.google.com/


Meer service
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myEGGER, uw klantenportaal
Welke voordelen biedt myEGGER? Registreer u om toegang te 
krijgen tot exclusieve inhoud in uw klantenportaal. U kunt er 
informatie en inspiratie vinden op maat van uw interesses.  
U kunt zich ook inschrijven voor onze newsletter. Zo bent u 
steeds op de hoogte van de laatste nieuwigheden. 

Uw persoonlijke zone met exclusieve inhoud:
 � Stalen bestellen in onze shop
 � Product- en decorafbeeldingen downloaden
 � Kantencongigurator gebruiken
 � Ons klantenmagazine „More“ lezen

 
 Meer informatie op www.egger.com/myegger

EGGER Virtual Design Studio
De EGGER Virtual Design Studio is een online tool om u bij 
uw designadvies aan klanten bij te staan. Gebruik onze 
Virtual Design Studio om uw klanten te helpen een beslissing 
te nemen. Met een druk op de knop kunt u alle decors in de 
EGGER Decoratieve Collectie en de nieuwste vloerdecors in 
verschillende ruimtes weergeven en de vergelijkingsmodus 
gebruiken om twee ontwerpen tegelijkertijd te testen in één 
kamer. Bovendien kan het decor in 3D worden bekeken in 
de decordetailweergave. Alle functies kunnen eenvoudig en 
gratis op website worden geïntegreerd. 
 

 Nu uw ideeën visualiseren op www.egger.com/vds

http://www.egger.com/myegger
http://www.egger.com/vds


Werkbladmodellen
EGGER-werkbladen zijn een antwoord op de vraag van uw klanten 
naar moderne decors en eigentijds design. Met Feelwood-werkbladen 
garandeert u bijzonder natuurlijk ogende houtoppervlakken, 
waarbij structuur en decor gesynchroniseerd zijn. Met de nieuwe 
compactwerkbladen en PerfectSense Topmatt-werkbladen met 
kantenband komt u tegemoet aan de trend naar dunne materialen. 
Het assortiment wordt afgerond met een gevestigde waarde: de 
klassieke gepostformeerde werkbladen.

Meer informatie op » www.egger.com/werkbladmodellen

Feelwood-werkbladen met kantenband 
Houtimitaies met een indrukwekkende  
authentieke look en feel. 

18

Gepostformeerde werkbladen 
Naadloze laminaatovergang van het 
oppervlak tot de onderkant.

http://www.egger.com/werkbladmodellen


PerfectSense Topmatt-
werkbladen met kantenband 
Supermat, fluweelachtig warm oppervlak 
met anti-vingerafdrukeigenschappen

Compactwerkbladen 
Waterbestendig, duurzaam  
en met gekleurde kern.

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 23



W1100 PT p. 35 
Alpenwit

W1101 ST76  p. 39 
Solid Alpenwit

H1176 ST37  p. 46 
Halifax eik wit

U999 PT p. 34  
Zwart

H3176 ST37 p. 47 
Halifax eik zink

U7081 ST76  p. 40 
Solid lichtgrijs

H1180 ST37  p. 45 
Halifax eik natuur

F627 PT p. 35 
Dark Steel

F222 ST76  p. 40 
Terra Ceramic lava 

H1344 ST32 p. 44 
Sherman eik cognacbruin

F206 PT p. 33 
Pietra Grigia zwart

U999 ST76  p. 39 
Zwart

H1181 ST37 p. 46 
Halifax eik tabak
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Decoroverzicht volgens werkbladmodellen

»» »

F812 PT p. 33 
Levanto marmer wit
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H1336 ST37 p. 45 
Halifax eik gelazuurd zandgrijs



H1401 ST22  p. 61 
Cascina grenen

H193 ST12 p. 52 
Butcherblock eik

H1145 ST10 p. 58 
Bardolino eik natuur

H050 ST9  p. 50 
Woodblocks natuur
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H194 ST12  p. 53 
Butcherblock notelaar

H3133 ST12  p. 61 
Davos eik truffelbruin

H3303 ST10  p. 57 
Hamilton eik natuur

H1313 ST10  p. 63 
Whiteriver eik grijsbruin

H3730 ST10  p. 60 
Hickory natuur

H2033 ST10  p. 55 
Hunton eik donker

H1486 ST36  p. 63 
Pasadena den

H3330 ST36  p. 59 
Anthor eik natuur

H197 ST10  p. 51 
Vintage wood natuur

H195 ST10  p. 53 
Kasteeleik

H110 ST9  p. 54 
Sealand grenen 

H1318 ST10  p. 56 
Wilde eik natuur

H2032 ST10  p. 54 
Hunton eik licht

H198 ST10 p. 51 
Vintage wood grijs

H2031 ST10  p. 52 
Halford eik zwart

H1582 ST15  p. 60 
Ellmau beuk

H3332 ST10  p. 57 
Nebraska eik grijs

H1334 ST9  p. 58 
Sorano eik licht



F104 ST2  p. 66 
Latina marmer

F041 ST15  p. 75 
Sonora Stone wit

F204 ST75  p. 64 
Carrara marmer wit

F221 ST87  p. 75 
Tessina Ceramic crème

F014 ST9  p. 65 
Engelsberg marmer

F812 ST9  p. 65 
Levanto marmer wit

F292 ST9  p. 74 
Tivoli travertijn beige

F484 ST87  p. 82 
Sparkle Grain roest

F637 ST16  p. 78 
Chromix wit

U763 ST76  p. 85 
Parelgrijs

F371 ST89  p. 74 
Galicia graniet greige

F302 ST87  p. 71 
Ferro brons
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W980 ST2  p. 86
Platinawit

U708 ST9  p. 86 
Lichtgrijs

F187 ST9  p. 81 
Chicago beton donkergrijs

F186 ST9  p. 81 
Chicago beton lichtgrijs

F274 ST9  p. 80 
Beton licht

F275 ST9  p. 80 
Beton donker

F638 ST16  p. 78 
Chromix zilver

F486 ST76  p. 83 
Sparkle Grain wit



F095 ST87  p. 68 
Siena marmer grijs

F508 ST10  p. 79 
Vintage jute zwart

F021 ST75  p. 72 
Triestino Terrazzo grijs

F242 ST10  p. 76 
Jura leisteen antraciet

F121 ST87  p. 70 
Rock metallic antraciet

F502 ST2  p. 83 
Aluminium fijngeborsteld

F205 ST9  p. 69 
Pietra Grigia antraciet

F028 ST89  p. 72 
Vercelli graniet antraciet

F206 ST9  p. 68 
Pietra Grigia zwart

F011 ST9  p. 76 
Magmagraniet grijs

F093 ST15  p. 67 
Cipollino marmer grijs

F311 ST87  p. 71 
Ceramic antraciet

U999 ST89  p. 86 
Zwart

F333 ST76  p. 79 
Ornamental beton grijs

F012 ST9  p. 77 
Magmagraniet rood

F094 ST15  p. 66 
Cipollino marmer zwart-koper

F117 ST76  p. 73 
Ventura Stone zwart

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties
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Spatwanden geven keukens een modern en 
aantrekkelijk uiterlijk. Ontworpen in hetzelfde 
decor of als contrasterende spatwand; deze 
robuuste spatbescherming is en blijft een 
blikvanger. Ze zijn uit voorraad leverbaar voor 
alle werkbladdecors en in vijf contrastdecors 

in het formaat 4.100 × 640 × 8 mm, en bestaat uit 
spaanplaat dat aan beide kanten bedekt is met 
laminaat.

  Meer informatie op  
www.egger.com/spatwanden

Spatwanden

 � Duurzame spatbescherming
 � Verkrijgbaar in hetzelfde decor en dezelfde oppervlaktestructuur als het werkblad
 � Ook verkrijgbaar in 5 contrasterende decors
 � Ideaal voor het bedekken van een bestaande betegelde wand
 � Gemakkelijker te verwerken dan bijvoorbeeld glas

 

UW VOORDELEN

24

http://www.egger.com/spatwanden
http://www.egger.com/spatwanden
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Contrasterende spatwand
F007 ST10 Breuksteen terrabruin

Aanbevolen ABS-kantenband
U200 ST9

Werkblad
H197 ST10

Kastdeuren
U222 ST9

Contrasterende spatwand
F008 ST10 Breuksteen leisteengrijs 

Aanbevolen ABS-kantenband
U963 ST9

Werkblad
H1401 ST22

Kastdeuren
U727 ST9

Contrasterende spatwand
F009 ST9 Steenmozaïek 

Aanbevolen ABS-kantenband
U963 ST9

Werkblad
H3330 ST36 

Kastdeuren
U960 ST9

Contrasterende spatwand
F010 ST9 Vintage metaalplaat

Aanbevolen ABS-kantenband
U960 ST9

Werkblad
F502 ST2

Kastdeuren
H1181 ST37

Contrasterende spatwand
H192 ST10 Ornamental wood

Aanbevolen ABS-kantenband
U156 ST9

Werkblad
W1000 ST76

Kastdeuren
H1387 ST10
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Oppervlaktestructuren
Het harmonieuze gevoel dat het decorbeeld aanvult, maakt het 
totaalontwerp compleet. Of het nu gaat om fluweelachtige, matte, 
rustieke of gesynchroniseerde houtporie: met EGGER-werkbladen 
vullen structuur en decor elkaar perfect aan, waardoor een bijzonder 
authentieke ervaring aangeboden wordt, zowel op visueel als tactiel 
gebied.

Ervaar oppervlaktestructuren en oppervlakken in de app

1.  Open de EGGER Decoratieve Collectie app  
op uw smartphone.

2.  Gebruik de scanfunctie om een oppervlaktestructuurcode 
(bvb. ST37) uit de collectie te scannen.

3.  U krijgt toegang tot uw geselecteerde oppervlaktestructuur  
en de beschikbare decors – weergegeven als een  
volledige plaat en in 3D.
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PerfectSense Topmatt-werkbladen met kantenband

Feelwood-werkbladen met kantenband

Werkbladen compactlaminaat

PT 
PerfectSense Topmatt

De PerfectSense Topmatt-werkbladen 
worden gekenmerkt door hun supermatte, 
fluweelachtig warme oppervlak met anti-
fingerprinteigenschappen. Deze structuur 
wordt overal gebruikt waar een mat maar 
bestendig ontwerp vereist is.

ST76 
Mineral Rough Matt

Alle compactwerkbladen zijn afgewerkt met de 
Mineral Rough Matt-structuur. Dit oppervlak is een 
antwoord op de vraag naar matte oppervlakken 
met een steenlook. Deze oppervlaktestructuur 
is gebaseerd op een gevlekt en zacht geborsteld 
natuursteenoppervlak.

ST37 
Feelwood Rift

ST32  
Feelwood Vintage

Deze oppervlaktestructuur toont de authentieke uitstraling 
van een massief houten oppervlak. De oppervlaktestructuur 
is gesynchroniseerd met de decorreeks Halifax Eik, met 
diepe en voelbare scheuren.

Feelwood Vintage is gesynchroniseerd met het decorbeeld van de 
Sherman eik. De recyclede of gebruikte hout-look is bijzonder in trek.
De visuele “schade” en markeringen in het hout worden geaccentueerd 
door de gesynchroniseerde oppervlaktestructuur.
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Gepostformeerde werkbladen
Houttexturen

Symmetrische oppervlaktestructuren

ST2  
Smoothtouch Pearl

ST9  
Smoothtouch Matt

ST15  
Smoothtouch Velvet

ST10 
Deepskin Rough

ST12  
Omnipore Matt

Een authentieke oppervlaktestructuur voor natuurlijke, 
opvallende en rustieke decors, goed geschikt voor imitaties 
van massief hout.

Volledig afgewerkt met een onregelmatige verdeling van poriën en poriën 
van uiteenlopende diepte, waardoor het oppervlak heel natuurlijk oogt. 
Een lichte substructuur zorgt ervoor dat het aanvoelt als fluweel.

ST22  
Deepskin Linear

ST36  
Feelwood Brushed

Vanwege de wijze waarop het aanvoelt en de matglanzende 
gebieden voegt deze oppervlaktestructuur meer 
natuurlijkheid en een reflecterend karakter toe aan 
lineaire en levendige houtnerfdecors. 

Deze oppervlaktestructuur heeft een diep geborsteld maar uiterst 
natuurlijk, mat karakter dat veel verschillende houtsoorten zeer 
authentiek doet aanvoelen.

Een glad, vlak en gemakkelijk te 
onderhouden oppervlak met verminderde 
glans. Benadrukt de kwaliteit van 
elegante hout- en materiaalreproducties.

Geeft zowel unikleuren als houtdecors een 
zeer natuurlijk gevoel en volgt de trend naar 
matte afwerkingen.

Robuust, opvallend en zeer 
bestendig: Dit oppervlak kan 
het beste worden gebruikt met 
unikleuren en parelmoerdecors.
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ST75  
Mineral Satin

Materiaal- en metaaltexturen

ST16  
Mineral Plaster

Het heeft een gepleisterde uitstraling, die zowel diepe 
als ruwe, gladde en glanzende elementen bevat. Het 
creëert een industrieel effect op reproducties van 
beton, metaal en steen. 

ST76 
Mineral Rough Matt

Werd speciaal ontwikkeld voor werkbladen. De oppervlaktestructuur 
geeft materiaalrepro’s een mat en fluweelachtig gevoel. Werkt vooral 
goed op marmer.

Deze oppervlaktestructuur is gebaseerd op een gevlekt 
en zacht geborsteld natuursteenoppervlak. Kan worden 
toegepast op een aantal verschillende steenimitaties, 
zoals leisteen en marmer.

ST87  
Mineral Ceramic

ST89  
Mineral Rock

Deze oppervlaktestructuur heeft een uitgesproken matglanzend effect 
en simuleert een oppervlak dat oogt en aanvoelt als keramiek.

De oppervlaktestructuur wekt de indruk van graniet door zijn ruwe 
oppervlaktestructuur, reflecterende karakter en het samenspel van 
mat en glans.



30

Dit dunne werkblad op basis van een 16 mm MDF-
plaat is een zeer aantrekkelijke, nieuwe oplossing. 
Het met elektronenstralen geharde oppervlak 
is gemaakt van een supermat, fluweelachtig 
warm PerfectSense Topmatt-laminaat met anti-
fingerprinteigenschappen. Alle decors zijn 
bovendien ook op kale spaanplaat van 38 mm 
beschikbaar. 

De lange voorzijde is voorzien van een ABS-
kantenband van 1,5 mm in een passend decor. 
Er wordt een temperatuur- en stoombestendige 
PUR-smeltlijm gebruikt. Dit werkblad beantwoordt 
op de trend van lichte en tegelijkertijd matte 
materialen.

PerfectSense Topmatt-werkbladen met kantenband

30
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 � Supermat, fluweelachtig warm oppervlak
 � Anti-fingerprinteigenschap
 � Licht ontwerp voor een moderne uitstraling 

Technische gegevensbladen, verwerkingsinstructies en reinigingsaanbevelingen 
en informatiebladen over accessoires zijn te allen tijde online te vinden op  
www.egger.com/topmatt-werkbladen

Product Formaat Beschikbaar

Werkbladmodel 100/1,5 
kantenband aan één zijde

4.100 × 600 × 16 mm MDF (standaard)
4.100 × 650 × 38 mm spaan hydro 

uit voorraad 
fabriek

Werkbladmodel 100/1,5 
kantenband aan beide zijden 4.100 × 920 × 16 mm MDF (standaard) uit voorraad 

fabriek

Werkbladmodel 100/1,5 
kantenband aan één zijde 4.100 × 1.200 × 16 mm MDF (standaard) op aanvraag

Spatwand 4.100 × 640 × 8 mm (standaard) uit voorraad 
fabriek

Accessoires » meer op pagina 88 Formaat Beschikbaar

Laminaat Topmatt 3.050 × 1.310 × 0,8 mm

uit voorraad 
fabriek

ABS-kantenband (structuur PM) 23 / 43 × 1,5 mm; 25 rm.

Werkbladverbindingen voor 16 mm werkbladen

Bevestigingsset voor spoelbakken 1.000 / 500 × 20 × 16 mm

Metalen profielen 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm

Afdichting Grijs, wit, zwart, bruin

HUN VOORDELEN

Productopbouw MDF (Kale spaanplaat, zie pagina 43)

ABS-kantenband

Decoratief laminaat

MDF-plaat

Laminaat 
backing

Meer Transparantie:

83 % materiaal uit  
hernieuwbare bronnen

67 % bijproducten  
uit de houtzagerij

www.egger.com/ecofacts

http://www.egger.com/topmatt-werkbladen
http://www.egger.com/ecofacts


32 Decorscans zijn in schaal 1:2

PerfectSense Topmatt-werkbladen

»

W1000 ST9

F812 PM

F812 PT

H1180 ST37

Scan de decorcode 
met de app
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F812 PT Levanto marmer wit Past bij

W1000 ST9
Premium wit

U999 PM
Zwart

Werkblad

F206 PT Pietra Grigia zwart Past bij

W1000 ST19
Premium wit

H3710 ST12
Carini notelaar natuur

H3330 ST36
Anthor eik natuur

H1251 ST19
Branson robinia natuur

Werkblad

F812 PM
Levanto marmer wit

H1180 ST37
Halifax eik natuur



34 Decorscans zijn in schaal 1:2

U999 PT Zwart Past bijWerkblad

H1330 ST10
Santa Fe eik vintage

U999 PM
Zwart

U201 ST19
Kiezelgrijs

»

PerfectSense Topmatt-werkbladen

Scan de decorcode 
met de app

F637 ST16
Chromix wit

U999 PT

H1330 ST10

U899 ST9

U201 ST19



35Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

W1100 PT Alpenwit Past bij

F204 ST9
Carrara marmer wit

U999 ST19
Zwart

H1486 ST36
Pasadena den

H3325 ST28
Gladstone eik tabak

Werkblad

F627 PT Dark Steel Past bij

H1710 ST10
Kentucky kastanjelaar zand

H1181 ST37
Halifax eik tabak

H3330 ST36
Anthor eik natuur

U767 ST9
Cubanietgrijs

Werkblad



36

Uw klanten zullen lang van dit waterbestendige, bijzonder 
robuuste werkblad kunnen genieten. Het nieuwe, slechts 
12 mm dunne werkblad compactlaminaat beschikt over een 
schuine kant van 1 × 1 mm aan zowel het bovenste als het 
onderste deel van de rand aan alle kanten. Dit benadrukt 
de moderne uitstraling net als de kernkleuren zwart, wit en 
lichtgrijs. 

Werkbladen compactlaminaat

W1101 ST76 
met witte kern

U7081 ST76 
met lichtgrijze kern

36
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UW VOORDELEN

 � Dankzij de weerstand tegen temperatuur, vochtigheid en 
water is het bij uitstek geschikt voor gebruik in de keuken

 � Licht ontwerp voor een moderne uitstraling
 � Gefreesde afschuining op alle randen 

Technische fiches, verwerkingsinstructies en reinigingsaanbevelingen en 
informatiebladen over accessoires zijn te allen tijde online te vinden op  
www.egger.com/compactwerkbladen

Product Formaat Beschikbaar

Werkbladmodel 90/1  
vierzijdige afschuining aan boven- en 
onderkant van de rand

4.100 × 650 × 12 mm

uit voorraad 
fabriek

Werkbladmodel 90/1  
vierzijdige afschuining aan boven- en 
onderkant van de rand

4.100 × 920 × 12 mm

Spatwand 
(opgelijmd laminaat) 4.100 × 640 × 8 mm

Accessoires » meer op pagina 88 Formaat Beschikbaar

Laminaat 3.050 × 1.310 × 0,8 mm

uit voorraad 
fabriek

Werkbladverbindingen voor 12 mm werkbladen

Bevestigingsset voor spoelbakken 1,000 / 500 × 20 × 16 mm

Metalen profielen 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm

Afdichting Grijs, wit, zwart

Met melaminehars 
geïmpregneerd 
decorpapier

Productopbouw

Natronkraftpapier  
geïmpregneerd met fenol-
hars (of met melaminehars 
geïmpregneerde kernlagen) 

Gefreesde afschuining
Met melaminehars 
geïmpregneerd 
decorpapier

Meer Transparantie:

63 % materiaal uit  
hernieuwbare bronnen

www.egger.com/ecofacts

http://www.egger.com/compactwerkbladen
http://www.egger.com/ecofacts


38 Decorscans zijn in schaal 1:2

Compactwerkbladen

»

F206 PM

U999 ST76

U707 ST9

H1714 ST19

Scan de decorcode 
met de app



39Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

U999 ST76 Zwart Past bij

H3309 ST28
Gladstone eik zand

F206 PM
Pietra Grigia zwart

Werkblad

W1101 ST76 Solid Alpenwit

Decorafbeeldingen zijn in schaal 
1:2

Past bij

F642 ST16
Chromix brons

H1122 ST22
Whitewood

H1313 ST10
Whiteriver eik grijsbruin

Werkblad

»
U707 ST9
Zijdegrijs

H1714 ST19
Lincoln notelaar

W1100 ST9
Alpenwit

Met zwarte kern

Met witte kern



40 Decorscans zijn in schaal 1:2

Compactwerkbladen

U7081 ST76 Solid lichtgrijs Past bij

U708 ST9
Lichtgrijs

H3453 ST22
Fleetwood grijsbruin

U325 ST9
Antiek roze

H3146 ST19
Lorenzo eik greige

Werkblad

F222 ST76 Terra Ceramic lava Past bij

U702 PM
Kasjmiergrijs

H2033 ST10
Hunton eik donker

Werkblad

H1312 ST10
Whiteriver eik zandbeige

H3157 ST12
Vicenza eik

Scan de decorcode 
met de app

Met lichtgrijze kern

Met zwarte kern



41Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

»

U702 PM

F222 ST76

H1312 ST10



42

Dit werkblad krijgt zijn natuurlijke uitstraling 
dankzij de oppervlaktestructuur die wordt 
gesynchroniseerd met het decorbeeld. De lange 
voorzijde is afgewerkt met een ABS-kantenband 
van 1,5 mm met hetzelfde decor. Er wordt een 
temperatuur- en stoombestendige PUR-smeltlijm 
gebruikt. Er kan bijpassende kopse kantenband 

worden gebruikt voor de korte zijdes van het 
werkblad om het natuurlijke effect van de decors te 
onderstrepen en een algehele uitstraling te creëren 
die nauwelijks te onderscheiden is van massief 
hout. Uw klanten ontvangen een hoogwaardig 
werkblad met een natuurlijk design.

Feelwood-werkbladen met kantenband

42
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 � Authentieke houtreproducties dankzij 
gesynchroniseerde oppervlaktestructuur

 � Modern design dankzij duidelijke lijnen
 

Product Formaat Beschikbaar

Werkbladmodel 100/1,5 
kantenband aan één zijde

4.100 × 600 × 38 mm (standaard)
4.100 × 650 × 38 mm hydro
(staat vermeld bij betreffende decors)

uit voorraad 
fabriek

Werkbladmodel 100/1,5 
kantenband aan beide zijden 4.100 × 920 × 38 mm (standaard) uit voorraad 

fabriek

Werkbladmodel 100/1,5 
kantenband aan één zijde 4.100 × 1.200 × 38 mm (standaard) op aanvraag

Spatwand 4.100 × 640 × 8 mm (standaard) uit voorraad 
fabriek

Accessoires » meer op pagina 88 Formaat Beschikbaar

Laminaat 2.790 × 2.060 × 0,8 mm

uit voorraad 
fabriek

ABS en kopse kantenband
(Voor kopse kantenband begint  
het decornummer met Q)

43 × 1,5 mm; 25 rm.

Werkbladwandprofiel 4.100 × 25 × 25 mm

Metalen profielen 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm

Afdichting Grijs, wit, zwart, bruin

Technische fiches, verwerkingsinstructies en reinigingsaanbevelingen en 
informatiebladen over accessoires zijn te allen tijde online te vinden op  
www.egger.com/feelwood-werkbladen

UW VOORDELEN

Productopbouw

ABS-kantenband

Decoratief 
laminaat

Spaanplaat E1E05 
of E1E05 Hydro 
(afhankelijk van  
het decor) 

Backing

Meer Transparantie:

88 % materiaal uit  
hernieuwbare bronnen

26 % gerecycled materiaal 
30 % bijproducten  
uit de houtzagerij

www.egger.com/ecofacts

http://www.egger.com/feelwood-werkbladen
http://www.egger.com/ecofacts


44 Decorscans zijn in schaal 1:2

Feelwood-werkbladen

H1344 ST32 Sherman eik cognacbruin Past bij

U968 ST9
Koolstofgrijs

U750 ST9
Muisgrijs

Werkblad

U767 ST9
Cubanietgrijs

F311 ST87
Ceramic antraciet

U750 ST9

U767 ST9

»

Standaard

F311 ST87

Q1344 RO

H1344 ST32

Scan de decorcode 
met de app



45Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

H1180 ST37 Halifax eik natuur Past bij

W1100 PG
Alpenwit

U998 ST38
Schaduwzwart

F187 ST9
Chicago beton donkergrijs

F206 PM
Pietra Grigia zwart

Werkblad

H1336 ST37 Halifax eik gelazuurd zandgrijs Past bij

F627 PM
Dark Steel

U232 ST9
Nude abrikoos

Werkblad

U216 ST9
Oesterbeige

U767 ST9
Cubanietgrijs

ENKEL beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro

OOK beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



46 Decorscans zijn in schaal 1:2

Feelwood-werkbladen

H1176 ST37 Halifax eik wit Past bij

U750 ST9
Muisgrijs

F120 PM
Rock metallic lichtgrijs

U504 ST9
Kosmisch blauw

U767 ST9
Cubanietgrijs

Werkblad

H1181 ST37 Halifax eik tabak Past bij

F812 PM
Levanto marmer wit

U830 ST9
Nude karamel

U104 ST9
Albast wit

U702 PM
Kasjmiergrijs

Werkblad

»

Scan de decorcode 
met de app

Standaard

OOK beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



47Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

H3176 ST37 Halifax eik zink Past bij

U750 ST9
Muisgrijs

U961 PM
Grafietgrijs

U727 ST9
Steengrijs

F501 ST2
Aluminium geborsteld

Werkblad

»

Q3176 RO

F501 ST2

U961 PM

H3176 ST37

U727 ST9

OOK beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



48

Het gepostformeerde werkblad is de 
gevestigde waarde en klassieke oplossing 
voor laminaatwerkbladen. De blijvende 
aantrekkingskracht is te danken aan de naadloze 
laminering die begint op het oppervlak en 

meebuigt rond de rand en onder het werkblad. De 
steunkant uit dunspaan aan de lange zijde vooraan 
garandeert een hoge stootvastheid en een glad 
oppervlak.

Gepostformeerde werkbladen

48
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 � Klassiek werkbladdesign
 � Uitgebreide decorkeuze
 � Perfect op elkaar afgestemde oppervlaktestructuren 

Product Formaat Beschikbaar

Werkbladmodel 300/3 
éénzijdig geprofileerd

4.100 × 600 × 38 mm (standaard)
4.100 × 650 × 38 mm hydro 
(vermeld bij de betreffende decors)

uit voorraad 
fabriek

Werkbladmodel 300/3 
tweezijdig geprofileerd

4.100 × 920 × 38 mm (standaard) 
4.100 × 900 × 38 mm spaan hydro 
(enkel bij W980)

uit voorraad 
fabriek

Werkbladmodel 300/3 
éénzijdig geprofileerd 4.100 × 1.200 × 38 mm (standaard) op aanvraag

Spatwand 4.100 × 640 × 8 mm (standaard) uit voorraad 
fabriek

Accessoires » meer op pagina 88 Formaat Beschikbaar

Laminaat 2.000 – 5.610 × 1.310 × 0,6 mm

uit voorraad 
fabriek

Laminaat 3.050 of 2.800 × 1.310 × 0,8 mm 
(afhankelijk van decor)

ABS-kantenband 43 × 1,5 mm; 25 rm.

Werkbladwandprofiel 4.100 × 25 × 25 mm

Metalen profielen 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm

Afdichting Grijs, wit, zwart, bruin

Technische fiches, verwerkingsinstructies en reinigingsaanbevelingen en 
informatiebladen over accessoires zijn te allen tijde online te vinden op  
www.egger.com/gepostformeerde-werkbladen

UW VOORDELEN

Productopbouw

Decoratief 
laminaat

Spaanplaat E1E05 
of E1E05 Hydro 
(afhankelijk van  
het decor) 

Backing

UV-lakcoating

Afdichting

Ondersteunende rand

Meer Transparantie:

88 % materiaal uit  
hernieuwbare bronnen

26 % gerecycled materiaal 
30 % bijproducten  
uit de houtzagerij

www.egger.com/ecofacts

http://www.egger.com/gepostformeerde-werkbladen
http://www.egger.com/ecofacts


50 Decorscans zijn in schaal 1:2

»

Gepostformeerde werkbladen

H050 ST9 Woodblocks natuur Past bij

W1000 ST9
Premium wit

F206 PM
Pietra Grigia zwart

Werkblad

Houtreproducties

F204 ST9
Carrara marmer wit

U968 ST9
Koolstofgrijs

Scan de decorcode 
met de app

H050 ST9
F204 ST9

U968 ST9

Standaard



51Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

H197 ST10 Vintage wood natuur

Oneindig decorbeeld

Past bij

F812 PM
Levanto marmer wit

F187 ST9
Chicago beton donkergrijs

U323 ST9
Kersenrood

U200 ST9
Beige

Werkblad

H198 ST10 Vintage wood grijs Past bij

F637 ST16
Chromix wit

U960 ST9
Onyxgrijs

U325 ST9
Antiek roze

U702 PM
Kasjmiergrijs

Werkblad

Oneindig decorbeeld

Standaard

Standaard



52 Decorscans zijn in schaal 1:2

H2031 ST10 Halford eik zwart Past bij

U113 ST9
Katoenbeige

F509 ST2
Aluminium

U200 ST9
Beige

U750 ST9
Muisgrijs

Werkblad

H193 ST12 Butcherblock eik Past bij

U201 ST9
Kiezelgrijs

U899 ST9
Soft Black

F642 ST16
Chromix brons

U727 PM
Steengrijs

Werkblad

Houtreproducties

Gepostformeerde werkbladen

Scan de decorcode 
met de app

Standaard

OOK beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



53Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

H194 ST12 Butcherblock notelaar Past bij

W1000 ST9
Premium wit

U748 ST9
Truffelbruin

U113 ST9
Katoenbeige

F812 PM
Levanto marmer wit

Werkblad

H195 ST10 Kasteeleik Past bij

U775 ST9
Witgrijs

U961 PM
Grafietgrijs

F509 ST2
Aluminium

F186 ST9
Chicago beton lichtgrijs

Werkblad

Standaard

Standaard



54 Decorscans zijn in schaal 1:2

»

Gepostformeerde werkbladen

H2032 ST10 Hunton eik licht Past bij

W1100 PM
Alpenwit

U961 PM
Grafietgrijs

U741 ST9
Lavagrijs

U311 ST9
Bordeaux

Werkblad

H110 ST9 Sealand grenen Past bij

W1000 ST9
Premium wit

U780 ST9
Monumentgrijs

F509 ST2
Aluminium

U216 ST9
Oesterbeige

Werkblad

Houtreproducties

Scan de decorcode 
met de app

Standaard

Standaard



55Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

»

H2033 ST10 Hunton eik donker Past bij

U216 ST9
Oesterbeige

U963 ST9
Diamantgrijs

F416 ST10
Textiel beige

Werkblad

F812 PM
Levanto marmer wit

F637 ST16

U963 ST9

H2033 ST10

Standaard



56 Decorscans zijn in schaal 1:2

Gepostformeerde werkbladen

H1318 ST10 Wilde eik natuur Past bij

U899 ST9
Soft Black

U741 ST9
Lavagrijs

Werkblad

Houtreproducties

U200 ST9
Beige

F642 ST16
Chromix brons

F642 ST16

U200 ST9

»

H1318 ST10

Scan de decorcode 
met de app

Standaard



57Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

H3303 ST10 Hamilton eik natuur Past bij

W1100 PG
Alpenwit

F642 ST16
Chromix brons

U748 ST9
Truffelbruin

U108 ST9
Vanille

Werkblad

H3332 ST10 Nebraska eik grijs Past bij

U608 ST9
Pistachegroen

Werkblad

U775 ST9
Witgrijs

F637 ST16
Chromix wit

F509 ST2
AluminiumENKEL beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro

OOK beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



58 Decorscans zijn in schaal 1:2

H1145 ST10 Bardolino eik natuur Past bij

U222 ST9
Crème

U741 ST9
Lavagrijs

U626 ST9
Kiwigroen

U727 ST9
Steengrijs

Werkblad

Houtreproducties

Gepostformeerde werkbladen

Scan de decorcode 
met de app

»

H1334 ST9 Sorano eik licht Past bijWerkblad

U399 ST9
Granaatappelrood

U222 ST9
Crème

U608 ST9
Pistachegroen

F642 ST16
Chromix brons

ENKEL beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro

OOK beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



59Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

H3330 ST36 Anthor eik natuur Past bij

U727 ST9
Steengrijs

F206 PM
Pietra Grigia zwart

F642 ST16
Chromix brons

F120 PM
Rock metallic lichtgrijs

Werkblad

H3330 ST36

F120 PM»

U727 ST9

Standaard



60 Decorscans zijn in schaal 1:2

Gepostformeerde werkbladen

H3730 ST10 Hickory natuur Past bij

F812 PM
Levanto marmer wit

U741 ST9
Lavagrijs

U960 ST9
Onyxgrijs

U222 ST9
Crème

Werkblad

Houtreproducties

Scan de decorcode 
met de app

H1582 ST15 Ellmau beuk Past bijWerkblad

U216 ST9
Oesterbeige

U780 ST9
Monumentgrijs

U963 ST9
Diamantgrijs

U606 ST9
Dennengroen

Standaard

Standaard



61Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

H1401 ST22 Cascina grenen Past bij

U201 ST9
Kiezelgrijs

F642 ST16
Chromix brons

U767 ST9
Cubanietgrijs

Werkblad

H3133 ST12 Davos eik truffelbruin Past bij

W980 ST2
Platinawit

U899 ST9
Soft Black

U830 ST9
Nude karamel

U707 ST9
Zijdegrijs

Werkblad

U504 ST9
Kosmisch blauw

Standaard

Standaard



62 Decorscans zijn in schaal 1:2

Houtreproducties

Gepostformeerde werkbladen

»

H1313 ST10

F637 ST16

Scan de decorcode 
met de app



63Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

H1313 ST10 Whiteriver eik grijsbruin Past bij

U504 ST9
Kosmisch blauw

U325 ST9
Antiek roze

F637 ST16
Chromix wit

Werkblad

H1486 ST36 Pasadena den Past bij

U707 ST9
Zijdegrijs

U899 ST9
Soft Black

F509 ST2
Aluminium

U522 ST9
Horizonblauw

Werkblad

U763 ST9
Parelgrijs

Standaard

Standaard



64 Decorscans zijn in schaal 1:2

»

Gepostformeerde werkbladen

Materiaalreproducties

F204 ST75 Carrara marmer wit Past bij

U702 PM
Kasjmiergrijs

U999 PM
Zwart

H3702 ST10
Pacific notelaar tabak

H1346 ST32
Sherman eik antraciet

Werkblad

Scan de decorcode 
met de app

F204 ST75

U702 PM

H1346 ST32

Standaard



65Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

F812 ST9 Levanto marmer wit Past bij

F812 PM
Levanto marmer wit

H3710 ST12
Carini notelaar natuur

H3157 ST12
Vicenza eik

H1399 ST10
Denver eik truffelbruin

Werkblad

F014 ST9 Engelsberg marmer Past bij

W1100 PG
Alpenwit

H3325 ST28
Gladstone eik tabak

U323 ST9
Kersenrood

H3700 ST10
Pacific notelaar natuur

Werkblad

OOK beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro 

Standaard



66 Decorscans zijn in schaal 1:2

Gepostformeerde werkbladen

F094 ST15 Cipollino marmer zwart-koper Past bij

U702 PM
Kasjmiergrijs

H1714 ST19
Lincoln notelaar

U727 ST9
Steengrijs

H1636 ST12
Locarno kerselaar

Werkblad

F104 ST2 Latina marmer Past bij

U104 ST9
Albast wit

H1199 ST12
Thermo eik zwartbruin

H3398 ST12
Kendal eik cognac

H3395 ST12
Corbridge eik natuur

Werkblad

Materiaalreproducties

Scan de decorcode 
met de app

Standaard

Standaard



67Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

F093 ST15 Cipollino marmer grijs Past bij

U113 ST9
Katoenbeige

U961 PM
Grafietgrijs

H3326 ST28
Gladstone eik greige

H1733 ST9
Mainau berk

Werkblad

F093 ST15

H3450 ST22

U961 PM

Standaard



68 Decorscans zijn in schaal 1:2

Gepostformeerde werkbladen

»

F206 ST9 Pietra Grigia zwart Past bij

W1000 ST19
Premium wit

H3710 ST12
Carini notelaar natuur

H3433 ST22
Aland grenen polair

H3330 ST36
Anthor eik natuur

Werkblad

F095 ST87 Siena marmer grijs Past bij

U750 ST9
Muisgrijs

U741 ST9
Lavagrijs

H3146 ST19
Lorenzo eik greige

H3170 ST12
Kendal eik natuur

Werkblad

Materiaalreproducties

Scan de decorcode 
met de app

Standaard

Standaard



69Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

»

F205 ST9 Pietra Grigia antraciet Past bij

H3433 ST22
Aland grenen polair

U741 ST9
Lavagrijs

H1180 ST37
Halifax eik natuur

H1251 ST19
Branson robinia natuur

Werkblad

H1251 ST19 U741 ST9

F205 ST9

OOK beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



70 Decorscans zijn in schaal 1:2

F121 ST87 Rock metallic antraciet Past bij

H1176 ST37
Halifax eik wit

U727 ST9
Steengrijs

U201 ST9
Kiezelgrijs

H3330 ST36
Anthor eik natuur

Werkblad

Materiaalreproducties

Gepostformeerde werkbladen

»

F121 ST87

H1176 ST37»

Scan de decorcode 
met de app

OOK beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



71Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

F311 ST87 Ceramic antraciet Past bij

U156 ST9
Zandbeige

H3408 ST38
Thermo lariks bruin

H3157 ST12
Vicenza eik

U830 ST9
Nude karamel

Werkblad

F302 ST87 Ferro brons Past bij

H3309 ST28
Gladstone eik zand

U767 ST9
Cubanietgrijs

U200 ST9
Beige

H3330 ST36
Anthor eik natuur

Werkblad

Standaard

OOK beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



72 Decorscans zijn in schaal 1:2

F021 ST75 Triestino Terrazzo grijs Past bij

H1710 ST10
Kentucky kastanjelaar zand

H1714 ST19
Lincoln notelaar

U201 ST19
Kiezelgrijs

U763 ST9
Parelgrijs

Werkblad

F028 ST89 Vercelli graniet antraciet Past bij

H1312 ST10
Whiteriver eik zandbeige

U504 ST9
Kosmisch blauw

U767 ST9
Cubanietgrijs

H3157 ST12
Vicenza eik

Werkblad

»

Materiaalreproducties

Gepostformeerde werkbladen

Scan de decorcode 
met de app

Standaard

Standaard



73Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

F117 ST76 Ventura Stone zwart Past bij

H1710 ST10
Kentucky kastanjelaar zand

U899 ST9
Soft Black

U201 ST9
Kiezelgrijs

U830 ST9
Nude karamel

Werkblad

»

H1710 ST10
U830 ST9

F117 ST76

U899 ST9

Standaard



74 Decorscans zijn in schaal 1:2

F371 ST89 Galicia graniet greige Past bij

H3860 ST9
Amerikaanse esdoorn 

champagne

U311 ST9
Bordeaux

H1582 ST15
Ellmau beuk

H3710 ST12
Carini notelaar natuur

Werkblad

F292 ST9 Tivoli travertijn beige Past bij

U156 ST9
Zandbeige

U960 ST9
Onyxgrijs

H3170 ST12
Kendal eik natuur

H3734 ST9
Dijon notelaar natuur

Werkblad

Materiaalreproducties

Gepostformeerde werkbladen

Scan de decorcode 
met de app

Standaard

Standaard



75Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

F041 ST15 Sonora Stone wit Past bij

U775 ST9
Witgrijs

H3192 ST19
Fineline metallic bruin

H3702 ST10
Pacific notelaar tabak

H3133 ST12
Davos eik truffelbruin

Werkblad

F221 ST87 Tessina Ceramic crème Past bij

H1424 ST22
Fineline crème

U780 ST9
Monumentgrijs

H3131 ST12
Davos eik natuur 

U200 ST9
Beige

Werkblad

Standaard

Standaard



76 Decorscans zijn in schaal 1:2

F011 ST9 Magmagraniet grijs Past bij

U707 ST9
Zijdegrijs

U504 ST9
Kosmisch blauw

H3170 ST12
Kendal eik natuur

U702 ST9
Kasjmiergrijs

Werkblad

Materiaalreproducties

Gepostformeerde werkbladen

Scan de decorcode 
met de app

»

F242 ST10 Jura leisteen antraciet Past bij

H1122 ST22
Whitewood

U963 ST9
Diamantgrijs

H1318 ST10
Wilde eik natuur

H1180 ST37
Halifax eik natuur

Werkblad

Oneindig decorbeeldStandaard

OOK beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



77Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

F012 ST9 Magmagraniet rood Past bij

H3860 ST9
Amerikaanse esdoorn 

champagne

U741 ST9
Lavagrijs

U323 ST9
Kersenrood

H3157 ST12
Vicenza eik

Werkblad

»

F012 ST9

H3157 ST12

U741 ST9

Oneindig decorbeeldStandaard



78 Decorscans zijn in schaal 1:2

Gepostformeerde werkbladen

Materiaalreproducties

Scan de decorcode 
met de app

F637 ST16 Chromix wit Past bij

U763 ST9
Parelgrijs

U968 ST9
Koolstofgrijs

H1180 ST37
Halifax eik natuur

H1345 ST32
Sherman eik grijs

Werkblad

F638 ST16 Chromix zilver Past bijWerkblad

W1100 ST9
Alpenwit

H1312 ST10
Whiteriver eik zandbeige

H1277 ST9
Lakeland acacia licht

H1401 ST22
Cascina grenen

Standaard

ENKEL beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro



79Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

F508 ST10 Vintage jute zwart Past bij

H1277 ST9
Lakeland acacia licht

U200 ST9
Beige

H1710 ST10
Kentucky kastanjelaar zand

U750 ST9
Muisgrijs

Werkblad

F333 ST76 Ornamental beton grijs Past bij

H1312 ST10
Whiteriver eik zandbeige

H1253 ST19
Branson robinia truffelbruin

H1180 ST37
Halifax eik natuur

U201 ST9
Kiezelgrijs

Werkblad

Standaard

Standaard



80 Decorscans zijn in schaal 1:2

Materiaalreproducties

Gepostformeerde werkbladen

Scan de decorcode 
met de app

F274 ST9 Beton licht Past bijWerkblad

F275 ST9 Beton donker Past bijWerkblad

H1487 ST22
Bramberg den

H1277 ST9
Lakeland acacia licht

U727 ST9
Steengrijs

U702 PM
Kasjmiergrijs

H1486 ST36
Pasadena den

H3403 ST38
Lariks wit

U630 ST9
Limoengroen

H1180 ST37
Halifax eik natuur

OOK beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro 

OOK beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



81Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

F187 ST9 Chicago beton donkergrijs Past bij

H1710 ST10
Kentucky kastanjelaar zand

U200 ST9
Beige

H1176 ST37
Halifax eik wit

U750 ST9
Muisgrijs

Werkblad

F186 ST9 Chicago beton lichtgrijs Past bij

W1000 ST19
Premium wit

U311 ST9
Bordeaux

H3450 ST22
Fleetwood wit

H3303 ST10
Hamilton eik natuur

Werkblad

Standaard

OOK beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



82 Decorscans zijn in schaal 1:2

Gepostformeerde werkbladen

»

Materiaalreproducties

F484 ST87 Sparkle Grain roest Past bijWerkblad

H1250 ST36
Navarra es

H3453 ST22
Fleetwood grijsbruin

U325 ST9
Antiek roze

U775 ST9
Witgrijs

Scan de decorcode 
met de app

U325 ST9

U775 ST9

H3453 ST22

F484 ST87

OOK beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



83Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

F502 ST2 Aluminium fijngeborsteld Past bijWerkblad

H3190 ST19
Fineline metallic antraciet

H3176 ST37
Halifax eik zink

H3133 ST12
Davos eik truffelbruin

U775 ST9
Witgrijs

F486 ST76 Sparkle Grain wit Past bij

U540 ST9
Denimblauw

Werkblad

U968 ST9
Koolstofgrijs

H3326 ST28
Gladstone eik greige

H3158 ST19
Vicenza eik grijs

Standaard

ENKEL beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro



84 Decorscans zijn in schaal 1:2

Unikleuren met structuur

»

Gepostformeerde werkbladen

H3178 ST37

U763 ST76

Scan de decorcode 
met de app



85Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

U763 ST76 Parelgrijs Past bij

U763 ST9
Parelgrijs

H3178 ST37
Halifax eik gelazuurd zwart

H3453 ST22
Fleetwood grijsbruin

H3090 ST22
Shorewood

Werkblad

U999 ST89 Zwart Past bij

F812 ST9
Levanto marmer wit

U999 PM
Zwart

H1181 ST37
Halifax eik tabak

H3309 ST28
Gladstone eik zand

Werkblad

Standaard

OOK beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



86 Decorscans zijn in schaal 1:2

Unikleuren met structuur

Gepostformeerde werkbladen

Scan de decorcode 
met de app

W980 ST2 Platinawit Past bij

F313 ST10
Steelcut titanium grijs

H1145 ST10
Bardolino eik natuur

H3133 ST12
Davos eik truffelbruin

H1123 ST22
Graphitewood

U708 ST9 Lichtgrijs Past bij

?

U788 ST9
Arctisch grijs

H3453 ST22
Fleetwood grijsbruin

H3146 ST19
Lorenzo eik greige

F461 ST10
Fabric metallic antraciet

Werkblad

Werkblad

Beschikbaar in 
4.100 × 600 × 38 mm
4.100 × 920 × 38 mm
4.100 × 650 × 38 mm hydro
4.100 × 900 × 38 mm hydro

OOK beschikbaar in 4.100 × 650 × 38 mm hydro 



87Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 

»

W980 ST2

H1123 ST22



88

Werkbladaccessoires en onderhoud

Met de accessoires die perfect zijn afgestemd op de 
respectievelijke werkbladmodellen, kunt u individuele 
toevoegingen doen en de installatie vereenvoudigen.

Laminaat
Voor alle werkbladdecors is er ook laminaat beschikbaar 
in decor- en structuurkoppeling. Zo kunt u brede 
spatwanden zonder voegen of eindpanelen, tafels en 
fronten met aan beide zijden hetzelfde decor maken. 

ABS-kantenband
Voor gepostformeerde, Feelwood- en Topmatt-
werkbladen hebben wij kantenband in hetzelfde decor 
en met dezelfde structuur op voorraad. Voor Feelwood-
werkbladen met synchrone oppervlaktestructuren 
ST32 en ST37 is een passende kopse ABS-kantenband 
beschikbaar. De decorreferentie van deze accentkanten 
begint met een “Q”.



Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 89

Wandafsluitlijsten
Voor alle gepostformeerde werkbladen en Feelwood-
werkbladen met kantenband hebben we bijpassende 
wandafsluitlijsten in het formaat 4.100 × 25 × 25 mm, 
individueel verpakt in folie. Ze maken een vlakke 
afwerking van de muur mogelijk, bvb. bij onregelmatige 
voegen of indien er reeds tegels aangebracht zijn op 
de achterwand. Bijpassende binnen- en buitenhoeken, 
evenals eindkappen zijn eveneens leverbaar uit 
voorraad, verpakt in sets.

Werkbladverbindingen
16 mm PerfectSense Topmatt-werkbladen en 12 mm 
dunne werkbladen compactlaminaat vereisen het 
gebruik van speciale fittings. Deze verbindingsstukken, 
afgestemd op de werkbladdikte, zijn uit voorraad 
leverbaar, eenvoudig te installeren en zorgen voor een 
veilige werkbladaansluiting.

  Technische fiches, folders en verwerkingsrichtlijnen kunnen worden gedownload op  
www.egger.com/downloads

http://www.egger.com/downloads


90

Afdichting voor hoeknaden
De afdichting beschermt de hoeknaad tegen het 
indringen van vocht. Deze is beschikbaar in de kleuren 
grijs, wit, zwart en bruin.

  Technische fiches, folders en verwerkingsrichtlijnen kunnen worden gedownload op  
www.egger.com/downloads

Bevestigingsset voor 
spoelbakken
De bevestigingen voor spoelbakken zijn over het 
algemeen ontworpen voor werkbladen met een dikte 
van 38 mm. Er is een bevestigingsset verkrijgbaar 
waarmee u spoelbakken kunt installeren, zelfs op 
de dunne PerfectSense Topmatt-werkbladen en 
werkbladen compactlaminaat. Deze bevat twee 
massief houten montageprofielen elk in het formaat 
1.000 / 500 × 20 × 16 mm en bijpassende schroeven voor 
de PerfectSense Topmatt-werkbladen. In het geval van 
werkbladen compactlaminaat kan het profiel worden 
samengelijmd. 

http://www.egger.com/downloads


Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 91

Metalen profielen voor 
onderkasten
Kookplaten en spoeltafels hebben uitsparingen in 
het werkblad nodig. Het werkblad en de onderkasten 
moeten daarom worden gestabiliseerd. Metalen 
profielen zijn hiervoor een bewezen oplossing. Ze zijn 
als set uit voorraad leverbaar voor de kastbreedtes 
600, 800, 900, 1.000 en 1.200 mm.

Onderhoud en reiniging
Vanwege hun resistente en hygiënische oppervlak hebben 
EGGER-werkbladen geen speciaal onderhoud nodig. Ze 
moeten echter regelmatig worden schoongemaakt.

Voor normaal vuil volstaan water en zeepsop. Grover 
vuil moet met krachtige reinigingsmiddelen verwijderd 
worden. Er mogen geen reinigingsmiddelen met 
schurende componenten worden gebruikt, omdat 
deze het glansniveau kunnen beïnvloeden en krassen 
veroorzaken. Vermijd ook meubelpoetsmiddelen en 
reinigingsmiddelen op basis van was. Deze vullen 
de oppervlaktestructuur en bouwen zich op tot een 
kleverige en vuilverzamelende laag.

Bij dagelijks gebruik

Over het algemeen moeten vlekken of gemorste dranken 
zoals thee, koffie, wijn enz. direct worden verwijderd, 
omdat een langere blootstellingstijd meer reiniging 
vereist. Neem ook de volgende instructies in acht bij 
dagelijks gebruik:

Gebruik het werkblad niet als snijvlak, omdat sneden met 

een mes ook snijsporen op de resistente oppervlakken 

kunnen achterlaten. Gebruik altijd een snijplank.

Zet heet kookgerei zoals potten, pannen enz. niet direct vanaf 

de kookplaat of oven op het oppervlak neer, aangezien dit 

veranderingen in glansniveau of schade aan het oppervlak 

kan veroorzaken. Gebruik altijd een onderzetter.

Om zwelling van het werkblad te voorkomen, bvb. in 

de uitsnijdingen en aansluitingen moeten vloeistoffen 

snel worden weggeveegd. Open vaatwassers, was- en 

droogmachines ook pas nadat ze zijn afgekoeld.

Het plaatsen van brandende sigaretten op het oppervlak 

leidt tot schade. Gebruik altijd een asbak.

Deze aanbevelingen gelden vooral voor matte laminaat-
oppervlakken. Gedetailleerde reinigingsinstructies zijn 
te allen tijde online te vinden op www.egger.com

http://www.egger.com
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www.egger.com

EGGER Benelux GCV

Engelse Wandeling 2 K4V

8500 Kortrijk

België

t +32 56 24 78 20

info-benelux@egger.com

Bouttens nv Kuurne

Noordlaan 4

8520 Kuurne

t +32 56 35 01 44

f +32 56 35 73 44

verkoop.kuurne@bouttens.be

www.bouttens.be

Bouttens nv Hasselt

t +32 89 41 03 30

f +32 89 36 48 24

verkoop.hasselt@bouttens.be

www.bouttens.be

Bouttens sa Gembloux

t +32 81 40 81 40

f +32 81 40 81 49

vente.gembloux@bouttens.be

www.bouttens.be

Asilva B.V.

Elzenbroek 5

8331 VD Steenwijk

t +31 521 38 53 50

f +31 521 52 13 14

asilva@asilva.nl

www.asilva.nl

Deco-Nova B.V.

Magnesiumstraat 51

6031 RV Nederweert

t +31 495 54 60 00

f +31 495 54 60 01

deconova@deconova.nl

www.deconova.nl

Deco-Visie Den Bosch B.V.

Sigarenmakerstraat 2

5232 BK’s Hertogenbosch

t +31 736 48 09 09

f +31 736 48 09 10

decovisie@decovisie.com

www.decovisie.com

Verdeler België

Verdelers Nederland

Drimensa B.V.

Zuiddijk 394A

1505 HE Zaandam

t +31 757 11 28 18

f +31 757 11 28 17

mail@drimensa.nl

www.drimensa.nl

Iboma Lopik B.V.

Ambachtsweg 6

3411 MJ Lopik

t +31 348 55 81 00

f +31 348 55 42 00

iboma@iboma.com

www.iboma.com

http://www.egger.com

