
Prirodzene dobrá voľba 
Podlaha Design GreenTec 
z kolekcie Egger PRO



Podlaha Design GreenTec vám umožní 
spojiť pohodlie s funkčnosťou tým 
najkrajším spôsobom.

Stvorená pre každodenný život
Trvanlivý povrch odolný proti vode 
a škvrnám znesie námahu a záťaž 
každodenného života a integrovaná 
korková podložka spoľahlivo utlmí 
kročajový hluk. Vďaka vodeodolnej 
nosnej doske GreenTec je naša 
podlaha vhodná aj do kúpeľní 
a komerčných priestorov.

Krásny vzhľad
Vonkajší vzhľad je rovnako dôležitý ako 
vnútorné hodnoty: vďaka autentickému 
vzhľadu dreva alebo kameňa podlaha 
Design GreenTec prirodzene upúta 
pohľad v každom priestore.

Dekor: Bridlica Jura antracitová I EPD045

Dekor: Dub Almington prírodnýEPD041

 Podlaha Design
GreenTec:
  Nová 

prirodzenosť

Ďalšie informácie:  
egger.com/pro-design-greentec



Dekor: Dub Berdal prírodný I EPD034



V prospech podlahy Design GreenTec hovorí množstvo argumentov.
Jedným z nich je aj 25-ročná záruka pri používaní v obytných priestoroch.

Zobrazenie dekoru pre vašu miestnosť: 
egger.com/myfloor

Dobré 
dôvody!

Dekor: Keramika Tessina krémová I EPD044



Trvanlivá a odolná proti 
mikroškrabancom
Vďaka inovatívnej vrchnej vrstve 
je naša podlaha Design GreenTec 
trvanlivá a odolná proti mikro-
škrabancom a škvrnám, a zároveň 
sa ľahko čistí.

Odolnosť proti vode až 
do 72 hodín 
Vďaka špeciálnej štruktúre 
s vodeodolným povrchom 
a nosnou doskou GreenTec ako aj 
flexibilnému montážnemu systému 
CLIC it!. To všetko zahŕňa naša 
podlaha EGGER Design GreenTec.

Udržateľný spôsob výroby
Naša podlaha Design GreenTec 
neobsahuje vôbec žiadne PVC. 
Použité drevo pochádza na 100 % 
z regionálnych certifikovaných 
lesov. Integrovaná zvuková izolácia 
je vyrobená z recyklovaného korku.

Flexibilná pokládka
Vďaka montážnemu systému 
CLIC it! a integrovanej zvukovej 
izolácii je pokládka podlahy 
rýchla a flexibilná. A to aj na 
dlažbe. Dá sa tiež bezproblémovo 
demontovať.



7,5/33 Classic

7,5/33 Classic

7.5/33 Large

7,5/33 Large

7,5/33 Large

7,5/33 Classic

7,5/33 Classic

7,5/33 Classic

7,5/33 Large 

7,5/33 Large

Č. výr. 361448 EPD039
Dub Almington svetlý

Č. výr. 361592 EPD034
Dub Berdal prírodný

Č. výr.. 361295 EPD027
Dub Waltham prírodný

Č. výr. 373434 EPD045
Bridlica Jura antracitová

Č. výr. 373335 EPD038
Mramor Parrini sivý

Č. výr. 373465 EPD044
Keramika Tessina krémová

Č. výr. 361233 EPD003
Dub Sereda

Č. výr. 361530 EPD036
Orech Bedollo stredný

Č. výr. 361479 EPD040
Dub Almington béžový

Č. výr. 361561 EPD041
Dub Almington prírodný

Soklová lišta
L199

Soklová lišta
L376

Soklová lišta
L268

Soklová lišta
L367

Soklová lišta
L575

Soklová lišta
L576

Soklová lišta
L455

Soklová lišta
L574

Soklová lišta
L558

Soklová lišta
L573
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S našou paletou dekorov nájdete ten správny dizajn pre každý priestor.

Vždy
ten správny dekor



Vrstva po vrstve: vďaka špeciálnej štruktúre má naša podlaha Design GreenTec skutočne 
všestranné použitie.

Dokonalé spojenie

Naša podlaha Design GreenTec je udržateľná, ekologická, vhodná do interiérovej klímy 
a vyhotovená v najvyššej kvalite.

Spĺňa najvyššie požiadavky

Presvedčivé vlastnosti
Textúra povrchu

  
Protišmyková úprava Záťažová trieda

Formáty podlahových 
panelov
Classic: 1 292 × 193 mm
Large: 1 292 × 246 mm

Celková hrúbka 25-ročná záruka

Montážny systém Antistatická úprava Drážky

Nosná doska GreenTec, vhodná aj do 
kúpeľní a komerčných priestorov.

Integrovaná korková podložka 
tlmiaca hluk.

Vrstva s autentickým dekorom.

Vrstva s vysokým stupňom odolnosti
proti záťaži aj proti vode.
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www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Nemecko
t +49 3841 301-0
f +49 3841 301-20222
flooring@egger.com
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