Идеи за живота
Колекция подови
настилки Egger PRO 2021+

ВИНАГИ АКТУАЛНИ.

Нашите стилове за
вдъхновяващи помещения.

ВИНАГИ ПОДХОДЯЩИ.

Правилната настилка за
всяко изискване.

ВИНАГИ ИНДИВИДУАЛНИ.

Разнообразни декори, формати
и повърхности.

Съдържание

2

EGGER Декоративна колекция
F637 ST16 Кромикс бяло

Съгласувани едни с други!
С нашия пакет от декори Interior Match от Trend Selection
ние отговаряме на всичките ви дизайнерски изисквания.
Много от нашите декори за подови настилки са съгласувани
с нашия асортимент от мебелни и интериорни продукти от
EGGER Декоративна колекция. Това ви позволява да създадете
уникални помещения, изпълнени с характер и емоции.
Повече информация:
egger.com/flooring-trends

Кромикс бяло
EPL168

Дъб Клермон натур
EPC003

Дъб Марибор сив
EPL195

Дъб Уолтам натур
EPD027

04 Открийте правилната
–
05 подова настилка.
06 Нашата страст:
–
07 Устойчиво развитие с
дървесина.
08 Тенденции и идеи:
–
17 Нашите стилове.
18 Подова настилка Design
–
25 GreenTec:
Добрият избор.
26 Подова настилка Comfort:
–
31 За спокойните моменти в
живота.
32 Ламиниран паркет:
–
45 Възможност за
индивидуалност.

46 За приятно чувство:
Реалистични структури на
повърхността.
47 За всяка големена на
помещението:
Различни формати на
подовите елементи
48 Перфектно съгласувани с
–
49 нашите подови настилки:
Нашите аксесоари.
50 Лесен монтаж:
Нашата монтажна система
CLIC it!

Реализирайте
своите идеи.
Кога едно помещение се превръща в специално
място? Когато животът влезе в него с красиви
моменти и незабравими спомени. Например вкъщи,
където говорите и се смеете, навярно кипят емоции
и все пак можете да намерите спокойствие. В офиса,
където екипът работи съвместно, или в магазина,
където клиентите веднага се чувстват добре.
Открийте нашите подови настилки, чиито качество и
стил напълно отговарят на вашите желания и идеи.

51 Повече вдъхновение в
интернет:
egger.com/flooring

Всички показани и споменати декори са репродукции.

Съдържание
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Предлагаме най-добрите подови настилки.
И винаги подходящите.
Жилищни и работни помещения, лични убежища или натоварени търговски обекти: Перфектната основа
за всичко това е подова настилка от колекцията подови настилки EGGER PRO 2021+. За всеки размер на
помещението, за всеки интериорен стил и всяко изискване разполагаме с подходящата подова настилка.
От нашите устойчиви и висококачествени подови настилки Design GreenTec до нашите топли и уютни подови
настилки Comfort или универсалния класически ламиниран паркет.
Каквато и идея да имате: Ние разполагаме с правилното решение за подова настилка.

Винаги правилната подова настилка
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Дъб Бердал натур
EPD034

Подова настилка Design GreenTec
Здрава | Водоустойчива | Произведена по устойчив начин

Всички показани и споменати декори са репродукции.

Дъб Кантън натур
EPC026

Подова настилка Comfort

Топла и мека | Много тиха | Екологично чиста

Открийте
по-бързо.
Открийте правилната подова настилка в
няколко лесни стъпки. С няколко лесни
въпроса EGGER Floorfinder ще ви помогне да
откриете най-подходящата за вашите нужди
подовата настилка.

egger.com/floorfinder

Винаги правилната подова настилка
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Дъб Рилингтън тъмен
EPL012

Ламиниран паркет

Дълготраен | Лесен за поддържане | С универсално приложение
Дъб Голуей натур
EPL196

6

Страстта към дървото
е в нашата природа.

Не използваме пластификатори и PVC. Всички подови настилки са без
съдържане на вредни вещества, като дори декорите са отпечатани с бои
на водна основа. Поради това сме удостоени с множество национални и
международни екологични сертификати. Когато влезете в помещение с
някоя от нашите подови настилки, веднага ще разбирате нашата страст към
дървото.

Повече прозрачност:
egger.com/ecofacts

7
Устойчиво развитие

Удивителна суровина: Правилното използване на дървесината винаги е
било в основата на нашата работа - от ефективната обработка на ресурсите
до готовия продукт. От основаването през 1961 г. в Тирол, Австрия, всичко в
EGGER е свързано с дървесината. Използваме дървесина само от регионални
и устойчиви горски стопанства. Освен това, винаги когато е възможно,
използваме рециклирани материали.

Нашите стилове
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Террано Триестино сиво
EPL207
EGGER Декоративна колекция
F021 ST75 Террано Триестино Сиво

Дъб Бердал натур
EPD034

Всички показани и споменати декори са репродукции.

По отношение на
стила
има значение
само едно нещо:
Вашият стил.

Дъб Сория бял
EPL177

Интериорните стилове са
индивидуални. Независимо от
средата, в която се чувствате
най-добре да живеете
и работите, при нас ще
намерите подходящата за вас
подова настилка. Вдъхновете
се от нашите стилове.
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Нашите стилове

Дъб Кардиф кафяв
EPL187

EGGER Декоративна колекция
U999 PT/ST76 Черно

Стилове | Future Retro
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EGGER Декоративна колекция
W1000 ST9/PM Премиум бяло

Графитено дърво
EPL171
EGGER Декоративна колекция
H1123 ST22 Графитено дърво

Всички показани и споменати декори са репродукции.

EPD047

EPL207

EPL205

EPL202

EPC033

EPL013

EPD038

EPL186

EPL171

Дъб Шермън Антрацит
EPL186

Селекция от нашите декори.
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Стилове | Future Retro

Това, което някога беше красиво, се
завръща: В бързо променящия се свят
на цифровизацията расте копнежът към
познатото и утвърденото. Съвременни
интерпретации на репродукции и
естествени структури като мрамор,
теразо и орех характеризират дизайна,
при който миналото и бъдещето влизат в
стилна симбиоза.

Дъб Олхон беж
EPL142
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Селекция от нашите декори.

Стилове | Pure Nature

Обратно към природата. Колкото повече
технологиите навлизат в нашия живот,
толкова повече изпитваме желание за
оригинални материали. При дървесните
декори дъбът продължава да е найпопулярен. Независимо дали е с естествена
дървесна текстура или с пукнатини и
чворове, той е гъвкав и автентичен и
осигурява вълнуващи контрасти.

EPC031

EPL200

EPL182

EPC035

EPL184

EPL194

Дъб Мелба натур
EPL190

EPL031

EPL044

EPD036

Стилове | Pure Nature
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Дърво Атик
EPL176
EGGER Декоративна колекция
H1400 ST36 Дърво Атик

Всички показани и споменати декори са репродукции.
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Стилове | Light Urban

Градският чар: Жилищните и офис помещения
стават все по-отворени, преходите - поплавни. Търси се интелигентно използване на
пространството с приветливо и леко интериорно
оформление. Под влияние на скандинавския
дизайн материали като дърво, камък и метал
създават уют, приканвайки ви да се чувствате
добре в светла и ясна среда.

EPL172

EPL168

EPL177

EPD006

EPL166

EPL189

EPL197

EPC030

EPL167

Селекция от нашите декори.

Бор Инвери бял
EPL028

Стилове | Light Urban
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Дъб Асгил светъл
EPL154

Всички показани и споменати декори са репродукции.

Стилове | Perfect Imperfection
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Дъб Видора цветен
EPC036

Всички показани и споменати декори са репродукции.

Селекция от нашите декори.

EPL188

EPL068

EPL185

EPD043

EPC036

EPL187

Дъб Санта Фе сив
EPL193
EPL193

EPL195

EPL042
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Стилове | Perfect Imperfection

Дъб Асгил винтидж
EPL188

Перфектно е, когато не
е съвсем перфектно.
В интериорния дизайн
неравномерното, счупеното и
недовършеното е популярна
тенденция. Ръчно изработените
или състарени материали
придават естественост и
емоции. Износеният вид
и индустриалният стил в
комбинация със спокойни,
прави форми и повърхности
създават помещения с
характер.

Подова настилка Design GreenTec
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Сребро Кромикс
EPD046
EGGER Декоративна колекция
F638 ST16 Кромикс Сребро

Всички показани и споменати декори са репродукции.
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Подова настилка Design GreenTec

Подова настилка Design
GreenTec –
Добрият избор.

Мрамор Бердал
EPD047

Подова настилка Design GreenTec
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Новата
естественост
Стилен дизайн и висока степен на
устойчивост: Подова настилка Design
GreenTec ви позволява да съчетаете жилищен
комфорт и функционалност по най-красивия
начин за приятно естествено усещане без
винил.
Здравата, водонепроницаема и устойчива на
петна повърхност издържа на ежедневните
натоварвания, докато вградената подложка
от корк надеждно поглъща шума от стъпване.
Благодарение на водоустойчивата носеща
плоча от дървесина, плочата GreenTec,
нашата подова настилка Design е подходяща
също и за бани и търговски помещения.
Външният вид по никакъв начин не
отстъпва на вътрешния състав на плочата:
Автентичните дървесни или каменни декори
превръщат подовата настилка Design
GreenTec в истински дизайнерски елемент
във всяко помещение.

Всички показани и споменати декори са репродукции.

EGGER Декоративна колекция
U999 PT/ST76 Черно

EGGER Декоративна колекция
W1000 ST9/PM Премиум бяло

Дъб Бердал натур
EPD034

Подова настилка Design GreenTec
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Подова настилка Design GreenTec
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Скала Метало антрацит
EPD043
EGGER Декоративна колекция
F121 ST87 Скала Метало антрацит

Всички показани и споменати декори са репродукции.

Добри
причини!
Здрава и
устойчива на
микродраскотини

Водоустойчива до
72 часа

EPD028

Нашата подова настилка Design
GreenTec е водоустойчива
до 72 часа благодарение
на специалния си строеж с
водоустойчива повърхност,
носещата плоча GreenTec и
плътно прилягащата монтажна
система CLIC it!.

Произведена по
устойчив начин

EPD045

Вдъхновете се:
egger.com/design-flooring

За разлика от традиционните
подови покрития от винил
нашата подова настилка Design
GreenTec не съдържа PVC. 100 % от
дървесината идва от регионални,
сертифицирани горски стопанства.
Вградената шумоизолираща
подложка е изработена от
рециклиран корк.
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Подова настилка Design GreenTec

EPD028

Благодарение на иновативния
си износоустойчив слой нашата
подова настилка Design GreenTec
е издържлива, устойчива на
микродраскотини и петна,
антибактериална и лесна за
почистване. Благодарение на
своя клас на използване 33 тя
е подходяща и за търговски
помещения, подложени на високи
натоварвания.

Дъб Питару
EPD033

Подова настилка Design GreenTec
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Перфектен
строеж.
Добре обмислено, слой по слой: Специалният строеж превръща нашата подова настилка Design GreenTec в
истински универсална настилка.

Повече прозрачност:
egger.com/ecofacts

69 % материали от
възобновяеми ресурси

1

Износоустойчив слой със здрава
и водоустойчива повърхност.

2

Покривен слой с автентичен
декор.

3

Носеща плоча GreenTec,
подходяща и за бани и търговски
помещения.

4

Вградена шумопоглъщаща
подложка от корк.

55 % странични продукти от
работата на дъскорезниците

Атрактивни декори
с висококачествени характеристики
Дизайн, който може да бъде видят: Можете да изберете между автентични дървесни декори и реалистични керамични
репродукции.

EPD028
Дъб Уолтам бял

EPD006
Дъб Престън бял

EPD040
Дъб Алмингтън бежов

EPD044
Тессина Крем

EPD046
Кромикс Сребро

EPD033
Дъб Питару

EPD034
Дъб Бердал натур

EPD035
Дъб Бердал креативен

EPD041
Дъб Алмингтън натур

EPD027
Дъб Уолтам натур

EPD003
Дъб Зереда

EPD005
Дъб Престън кафяв

EPD043
Скала Метало Антрацит

EPD007
Дъб Престън тъмнокафяв

EPD036
Орех Бедоло медиум

EPD009
Дъб Престън тъмен

EPD042
Дъб Алмингтън тъмен

EPD038
Мрамор Парини сив

EPD045
Шист Юра Антрацит

Всички показани и споменати декори са репродукции.
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Подова настилка Design GreenTec

EPD047
Мрамор Бердал

Подова настилка Comfort
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Подова настилка
Comfort:
За спокойните
моменти в живота.

Подова настилка Comfort
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Дъб Видора натур
EPC035

Всички показани и споменати декори са репродукции.

28

Топлота и сигурност:
С нашата подова настилка
Comfort още от първата стъпка
ще почувствате едно особено
приятно усещане. Нейната
тайна: два удобни слоя от корк,
които задържат топлината и са
шумоизолиращи. По този начин
допринася за максимален комфорт
у дома, но и в хотелски стаи и йога
студиа.

Подова настилка Comfort

Направена,
за да се
чувствате
добре.

Освен това се съчетава
хармонично с множество дизайни
в различни интериорни стилове.
Нашата подова настилка Comfort
се отличава с лесна за поддържане
и антибактериална повърхност,
която е светлоустойчива дори
и при излагане на силна UV
светлина.
Независимо дали за живеене или
за работа:
Можете да очаквате комфорт,
даряващ ви тишина и спокойствие.

Дъб Клермон кафяв
EPC004

Добри
причини!
Топла и мека
EPC001

Изключително
тиха
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Подова настилка Comfort

Искате да се погрижите да е
тихо? Няма проблем. Корков
слой от горната и долната
страна на подовите елементи
намалява шума от стъпване и
други шумове.
Така с нашата подова
настилка Comfort
ежедневието е съвсем тихо.

Благодарение на специалните
комфортни слоеве от корк нашата
подова настилка Comfort е приятно
мека. Малки въздушни клетки
в корка съхраняват топлината,
благодарение на което подът се
усеща топъл и приятен. Има ли похубава покана да ходите боси?

EPC001

Екологично чиста
и идеална за
здравословен дом

EPC001

Нашата подова настилка Comfort
не съдържа PVC и се състои от
90 % възобновяеми материали,
включително корк и дървесни
влакна, произлизащи от дървесина
от сертифицирани по PEFC гори.

Вдъхновете се:
egger.com/comfort-flooring

Всички показани и споменати декори са репродукции.

Подова настилка Comfort
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Комфорт
в детайли.
Дъб Вилангер пъстър
EPC021

Благодарение на своя състав и използваните естествени материали нашата подова настилка Comfort
допринася за приятен и здравословен жилищен климат.

Повече прозрачност:
egger.com/ecofacts

90 % материали от
възобновяеми ресурси

1

Екологично чист
UV защитен слой

2

Декор с HD дигитален печат

3

Еластичен слой Comfort
от корк

4

Носеща плоча от HDF с
технология "swell barrier+” от
естествени дървесни влакна

5

Вградена шумоизолираща
подложка от корк.

64 % странични продукти
от работата на дъскорезниците

С кой декор се чувствате приятно?
Голямо разнообразие от автентични декори: Нашата подова настилка Comfort не само е приятна, когато ходите по нея, но
създава и визуални акценти. За постигане на изключителния външен вид използваме съвременна технология за дигитален
печат с висока разделителна способност.

EPC020
Дъб Вилангер

EPC002
Дъб Уолтам бял

EPC029
Дъб Каленберг

EPC021
Дъб Вилангер пъстър

EPC026
Дъб Кантън натур

EPC015
Дъб Валдек светъл

EPC040
Дъб Аритао

EPC042
Дъб Аритао сив

EPC034
Мелара

EPC031
Дъб Бердал натур

EPC035
Дъб Видора натур

EPC014
Дъб Валдек натур

EPC001
Дъб Уолтам натур

EPC003
Дъб Клермон натур

EPC041
Дъб Аритао натур

EPC030
Орех Бедоло светъл

EPC036
Дъб Видора цветен

EPC037
Дъб Видора сив

EPC004
Дъб Клермон кафяв

EPC033
Орех Турени тъмен

Всички показани и споменати декори са репродукции.

Подова настилка Comfort
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Ламиниран паркет

32

Ламиниран паркет:
Възможност
за индивидуалност.

Ламиниран паркет
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Дъб Шермън Коняк
EPL184
EGGER Декоративна колекция
H1344 ST32 Дъб Шермън Коняк

Всички показани и споменати декори са репродукции.

Ламиниран паркет
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Дъб Шерман светлосив
EPL205

Проверете бързо
какво изглежда добре.
Кой декор е най-подходящ
за вашето помещение? С
нашия инструмент Floor
Visualizer можете да
прецените бързо и лесно:
egger.com/myfloor

Модерен, автентичен,
многостранен:
Нашият ламиниран
паркет.

Ламиниран паркет
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Дъб Рипън тъмен
EPL013

От уютна всекидневна до пуритански лофт, от
рустикална трапезария до приканваща хотелска
стая: Ламинатът е една от най-популярните
подови настилки. И една от най-универсалните.
Благодарение на разнообразието от автентични
декори - от модерна визия на масивна дървесина
до скандинавска лекота и стилна елегантност,
можете да намерите перфектния дизайн за всяко
помещение и интериорно желание.

Дъб Кардиф кафяв
EPL187

Освен с богатата гама от декори
нашият ламиниран паркет убеждава с
висококачествената си изработка и с
функционалните си характеристики. Той е здрав,
поддържа се лесно, гъвкав е и се полага бързо.
Всичко това при отлично съотношение ценакачество.
Усетете качеството на нашия ламиниран паркет
при всяко движение.

Всички показани и споменати декори са репродукции.

Добри
причини!
Издържлив и
с дълготрайна
стойност

EPL116

Ламиниран паркет
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Лесен за
поддържане и
антибактериален
Нашият ламиниран паркет не
само отблъсква мръсотията и
е лесен за почистване, но е и
антибактериален. Това се дължи
на повърхността от меламинова
смола, която отблъсква
бактериите. Освен това тя е
антистатична
и по този начин намалява
електрическите заряди.

За да можете да му се
наслаждавате дълго време,
ние правим нашия ламиниран
паркет особено устойчив
и здрав. Той е устойчив на
износване и дори и след много
години убеждава със своята
светлоустойчива повърхност.

EPL116

С универсално
приложение

EPL154

Вдъхновете се:
www.egger.com/laminate-flooring
Всички показани и споменати декори са репродукции.

Благодарение на голямото
разнообразие от декори и
формати нашият ламиниран
паркет може да използва в
почти всяко помещение. Без
проблеми може да се положи
върху подово отопление. Като
водоустойчив ламиниран
паркет Aqua+ той е подходящ
дори за влажни помещения.

Всичко
говори в
полза
на
ламината.
Ефективно използване на
ресурсите и намаляване на
въздействието върху околната
среда: Дървесината за нашия
ламиниран паркет идва от
устойчиви горски стопанства.
Ценен принос към съзнателния
подход към природата и към
създаване на здравословен
климат в помещенията.

Ламиниран паркет
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Дъб Олхон бял
EPL141

EGGERДекоративна колекция:
F186 ST9 Бетон Чикаго Светлосив

Дъб Сория натур
EPL179

Ламиниран паркет Aqua+
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Това е
само
вода.
Довиждане на студените плочки: Изберете
подова настилка, която е произведена
по устойчив начин и се полага лесно.
Нашият ламиниран паркет със специалната
технология Aqua+ надеждно предпазва от
вода. Благодарение на водоустойчивата
носеща плоча Aqua+ той е идеален за
банята, кухнята и коридори, както, разбира
се, и за търговски обекти, изискващи често
почистване. Нашият ламиниран паркет Aqua+
се почиства лесно, дори с парочистачка.

Мрамор Леванто Светъл
EPL005

Всички показани и споменати декори са репродукции.

Ламиниран паркет Aqua+
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Мрамор Бердал
EPL169

Направен за
дълъг живот
Дъб Бейфорд светъл
EPL200

40
Ламиниран паркет

Обликът на масивна дървесина и паркет е популярна
тенденция. Pure Solids подчертава тази тенденция,
съчетавайки високо качество и естествен дизайн с
ценните свойства на ламината.
Повече информация:
egger.com/flooring-trends

Преработихме отделните компоненти на нашия ламиниран паркет в дълготрайни подови елементи, за да спази
наистина обещанието си за дълъг живот.

Повече прозрачност:
egger.com/ecofacts

– 6,01 kg CO₂/m²

1

Здрава, изключително устойчива
на износване повърхност

2

Декоративно изображение

3

Носеща плоча HDF Swell barrier+,
състояща се от естествени
дървесни влакна (по избор с
носеща плоча Aqua+)

4

Балансиращ слой

86 % материали от
възобновяеми ресурси

54 % странични продукти
от работата на дъскорезниците

Правилният избор за всеки вкус.
Какъв избор! С разнообразието си от декори нашият ламиниран паркет предлага подходящия облик за всеки интериорен
стил. Декорите, които се предлагат и като ламиниран паркет Aqua+, могат да бъдат разпознати по съответния символ.
Всички налични декори можете да намерите на egger.com/laminate-decors

B
EPL126
Камък Сантино светъл

B
EPL170
Бяло дърво

B
EPL169
Мрамор Бердал

B
EPL005
Мрамор Леванто Светъл

EPL034
Дъб Кортина бял

B
EPL172
Бор Инвери винтидж

EPL199
Дъб Бейфорд бял

EPL028
Бор Инвери бял

EPL188
Дъб Асгил винтидж

EPL168
Кромикс Бяло

EPL153
Дъб Асгил бял

EPL141
Дъб Олхон бял

EPL177
Дъб Сория бял

EPL085
Дъб Вилидж бял

EPL108
Орех Гирона Бял

EPL123
Дъб Уолтам бял

EPL064
Дъб Абергеле натур

EPL038
Пастелен Дъб

EPL026
Дъб Уестърн светъл

B

B
EPL045
Дъб Нюбъри бял

B
EPL033
Дъб Вердон бял

EPL143
Дъб Чезена бял

B
EPL137
Дъб Елтън бял

EPL095
Дъб Бруклин бял

Всички показани и споменати декори са репродукции.
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EPL093
Полярен дъб

B
EPL011
Дъб Рилингтън светъл

EPL183
Дъб Шермън светъл

EPL039
Дърво Ашкрофт

EPL051
Дъб Кортън бял

EPL189
Дъб Мелба бежов

EPL107
Дъб Хамилтън крем

EPL197
Дъб Голуей бежов

EPL092
Дъб Цермат беж

EPL154
Дъб Асгил светъл

B
EPL080
Дъб Норд светъл

B
EPL138
Дъб Муром сив

Ламиниран паркет
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EPL178
Дъб Сория светлосив

B
EPL142
Дъб Олхон беж

B
EPL068
Дъб Абергеле тъмен

B
EPL119
Дъб Рейдън бял

EPL046
Дъб Нюбъри светъл

B
EPL015
Дъб Валей Опушен

B
EPL204
Дъб Шерман светлокафяв

EPL058
Дъб Клифтън натур

EPL074
Дъб Дънингтън светъл

B
EPL200
Дъб Бейфорд светъл

EPL035
Дъб Бардолино

EPL201
Дъб Аркани пясък

EPL179
Дъб Сория натур

EPL102
Дъб Амиенс светъл

EPL036
Сив Дъб Бардолино

EPL150
Дъб Чезена сив

EPL198
Дъб Предая натур

EPL173
Бряст Лона натур

B
EPL207
Террано Триестино Сиво

B
EPL103
Дъб Хамилтън

EPL166
Бетон Чикаго Светлосив

B
EPL205
Дъб Шерман светлосив

EPL196
Дъб Голуей натур

EPL159
Дъб Валей натур

EPL190
Дъб Мелба натур

EPL018
Дъб Ламанча

EPL012
Дъб Рилингтън тъмен

EPL134
Дъб Илмен

EPL182
Див Дъб Натур

EPL208
Дъб Норд натур

EPL089
Дъб Гроув

EPL115
Дъб Старуел натур

EPL139
Дъб Муром

EPL116
Дъб Бейфорд натур

EPL037
Дъб Трилогия капучино

EPL031
Бор Инвери тъмен

EPL105
Дъб Шанън меден

B
EPL096
Дъб Грейсън натур

B

B
EPL194
Дъб Марибор натур

EPL122
Дъб Уолтам натур

EPL156
Дъб Асгил меден

EPL131
Дъб Пуната

EPL184
Дъб Шермън Коняк

B
EPL144
Дъб Олхон меден

B
EPL065
Oрех Ленгли светъл

EPL202
Дъб Аркани сиво-бежов

EPL019
Паркетен Дъб

EPL180
Дъб Сория сив

EPL081
Дъб Норд кафяв

EPL192
Есенен Дъб Санта Фе

EPL191
Дъб Мелба кафяв

EPL109
Орех Мансония

B
EPL118
Дъб Бейфорд сив

EPL090
Акация шарена

EPL047
Дъб Нюбъри тъмен

B
EPL146
Дъб Олхон опушен

EPL140
Дъб Нарва

EPL167
Бляскава Текстура Сиво

Всички показани и споменати декори са репродукции.
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EPL185
Дъб Шермън Сив

EPL073
Дъб Уистън тъмен

EPL013
Дъб Рипън тъмен

EPL016
Дъб Валей Мока

EPL076
Дъб Брайнфорд сив

EPL193
Дъб Санта Фе Сив

EPL043
Дъб Хънтън светъл

EPL176
Дърво Атик

EPL147
Тъмен Дъб Олхон

EPL195
Дъб Марибор сив

EPL104
Дъб Хамилтън тъмен

B

B

B

EPL075
Дъб Дънингтън тъмен

EPL066
Oрех Ленгли червен

EPL174
Дърво Агира кафяво

EPL067
Oрех Ленгли тъмен

EPL175
Орех Бедоло тъмен

EPL100
Дъб Норд коняк

EPL091
Орех Ла Паз

EPL078
Дъб Брайнфорд кафяв

EPL050
Дъб Кортън черен

EPL186
Дъб Шермън Антрацит

EPL110
Блатна Акация

EPL117
Дъб Бейфорд табак

EPL044
Дъб Хънтън тъмен

EPL136
Дъб Ласкен

EPL187
Дъб Кардиф кафяв

Ламиниран паркет
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B
EPL042
Дъб Халфорд черен

B
EPL171
Графитено Дърво

Всички налични декори можете да намерите на
egger.com/laminate-decors
Всички показани и споменати декори са репродукции.

B
EPL127
Kамък Сантино тъмен

Добро съчетание!

EGGER Декоративна колекция:
F186 ST9 Бетон Чикаго Светлосив

Отворени пространства и плавни преходи:
Когато при живеене и работа границите се
размиват, е необходимо разнообразие. Дори
в рамките на едно помещение. Комбинацията
от контрастни и същевременно хармонични
декори и подови настилки създава яснота,
структура и атрактивен външен вид.
Комбинирайте подови настилки Comfort,
Design и ламиниран паркет и заложете на
перфектната дизайнерска комбинация от
съгласувани декори.

Орех Бедоло медиум
EPD036

Орех Бедоло светъл
EPLC030

Дъб Бердал креативен
EPD035

Дъб Бердал натур
EPD034

Повече информация:
egger.com/flooring-trends

Ламиниран паркет
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Изглежда като дърво.
И се усеща така.

Повърхности

46
Дъб Валей натур
EPL159

Deepskin – Характерна структура с
дълбочина

Реалистично пресъздадена
и затова невероятно
автентична. Нашите
повърхности със
синхронизирана пора
вдъхват живот на
декорите, съгласувайки
декоративните чворове,
възли, пукнатини и
дървесни текстури с
релефа на структурата.

Всички показани и споменати декори са репродукции.

Mineral – Неравномерен, груб
характер

Natural Pore – Автентична дървесна
текстура, съответстваща на декора

Omnipore – Елегантна естествена
дървесна пора

Smoothtouch – Естествена и
кадифена повърхност

За дизайн с формат.
С хармоничен декор за пода и внимателно подбран цветови тон можете да при
дадете на всяко помещение желаната атмосфера. В допълнение текстурата и
структурата на декора успокояват или внасят оживление в цялостната картина на
помещението. Можете да постигнете тази екстра, като изберете правилния формат
на подовите елементи. Просторните помещения се акцентират оптимално с дълги,
широки подови елементи, докато малките помещения изглеждат по-големи с къси и
тесни подови елементи.

2

Large
Създава пространствен ефект и е особено
подходящ за декори в стил селска къща.
Kingsize
В големи помещения декорите разкриват
цялата си красота. Независимо дали с дървесен
декор или имитация на плочки - нашият размер
Kingsize привлича вниманието.

4

Long
Идеален за интериорно оформление на големи
площи и отворени жилищни пространства.
Освен това усилва ефекта на дългите тесни
помещения.

5

Medium
Идеалното решение за малки помещения или
особено автентичен облик на паркет.

Дъб Валей натур
EPL159

47
Формати на подовите елементи

135 × 1292 mm
Medium

5

246 × 2050 mm

327 × 1292 mm
Kingsize

4

Long

246 × 1292 mm
Large

3

193 × 1292 mm

327 × 1292 mm
Kingsize

2

Classic

246 × 1292 mm

Classic
Благодарение на балансираните пропорции е
подходящ за всички помещения

Повече информация:
egger.com/formats

1

Подова настилка Ламиниран паркет
Comfort

1

3

3

Large

2

193 × 1292 mm

246 × 1292 mm
Large

Подова настилка
Design GreenTec

1

Classic

193 × 1292 mm

2

Classic

1

Дъб Рилинтън светъл
EPL011

Аксесоари
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Съгласуваност
от началото до края.
Разбира се, при полагането на подова настилка на
първо място има значение самата подова настилка.
Но резултатът ще е наистина перфектен само с
подходящите аксесоари. Нашите продукти са перфектно
съгласувани едни с други. Така радостта от качеството
започва веднага след полагането на подова настилка

на фирмата EGGER. И за да не свършва, ние не само
направихме нашите подови настилки дълготрайни и
устойчиви, но и предлагаме висококачествени продукти
за тяхната грижа. Така вашият под ще блести като нов
още дълги години години след полагането му.

1
Всяко начало е
лесно.
Подходящите подложки от
EGGER гарантират идеална
стабилност на натиск, както и
изолация срещу ударен шум и
намаляване на шума. Те могат
да се използват и в комбинация
с подово отопление и са
подходящи за употреба във
влажни помещения.

2
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Красива
рамка.
Нашите идентични с декора
или бели первази, както и
съответстващите подови
профили, завършват
цялостната картина. Така
можете да съчетаете
атрактивен външен вид с
максимална функционалност и
издръжливост.

3
Добра
поддръжка.
С продуктите за грижа на
EGGER разполагате винаги с
правилния продукт.

Повече информация:
egger.com/flooring-accessories

Всички показани и споменати декори са репродукции.

Лесен
монтаж.
Лесни за използване: С
монтажната система CLIC it!
всички наши подови настилки
са безопасни и могат да се
монтират бързо и лесно във всяко
помещение. Високата плътност
на профилите и оптималното
прилягане предлагат допълнителна
защита срещу влага.
Повече информация:
egger.com/clicit

Монтажна система | CLIC it!
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Добре е да знаете: Колекцията
подови настилки EGGER PRO
2021+ се предлага изключително
от вашия специализиран
дистрибутор, който с радост ще
ви посъветва. С избрания от
вас специалист по монтиране
на подови настилки няма да
правите никакви компромиси
при полагането на пода. Освен
многобройните сервизни и
гаранционни предимства можете
да сте сигурни, че специалистът ще
разполага с правилното решение
за трудни места като изрязване
за тръби за отоплителни системи,
неравни подове или преходи към
плочки и други подове.
Намерете дистрибутор и
монтажници:
egger.com/flooring-distributors

Дъб Олхон меден
EPL144

Всички показани и споменати декори са репродукции.

Най-доброто място за съвети,
тенденции и вдъхновение за
вашата нова подова настилка от
EGGER: На egger.com/flooring ще
намерите цялата информация за
нашите подови настилки и декори,
вдъхновяващи теми от областта
на интериорния дизайн, както и
дистрибутори и монтажници във
вашия район.

Орех Бедоло тъмен
EPL175

Вижте
какво е
подходящо.
Нашият визуализатор на подови настилки
Floor Visualizer ще ви покаже кой декор е найподходящ за вашето помещение. Просто качете
снимка, изберете декора и трансформирайте
стаята си:
egger.com/myfloor
Харесва ли ви декорът? Поръчайте мостра и
получете съвет от вашия дистрибутор.

Дъб Зереда
EPD003

Дъб Алмингтън бежов
EPD040
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Вдъхновение

Тук ще
намерите
още повече
идеи
за живота.

Експертите от нашия Сервизен център с радост ще ви

1517400 F1 EGGER PRO 2021 PROSPEKT BG BR_flo_egger_pro_2021_endconsumer_bg_update_01/2023
Всички показани и споменати декори са имитации. Избор на декор, при който цветът съответства на действителния, е възможен само въз основа на
оригиналната мостра. Поради променливи в процеса на отпечатване, цветовете може да се различават леко от действителния продукт.

помогнат!
Service Centre AT

Service Centre IT

Service Centre ES

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

Service Centre DE

Service Centre FR

Service Centre UK

t +49 800 3443745

t 00 800 4000 8800

t +44 845 606 8888

sc.de@egger.com

doc@egger.com

productsupport@egger.com

Service Centre CH

Service Centre ES

Service Centre RO

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
Германия
t +49 3841 301-0
факс +49 3841 301-20222
flooring@egger.com

