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jak funguje?

Zákazníky můžete nyní zaujmout svými kreativními návrhy a stylovými kombinacemi dekorů.
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Představy se stávají skutečností.
Egger kolekce dekorativních materiálů 2017 – 2019

Firma EGGER vás při tom ráda podpoří novým uceleným poradenstvím.

Vyberte si místnost, zvolte styl a vizualizujte své nápady.
Hledáte nové kombinace barev a materiálů pro konkrétní místnost? Náš EGGER Průvodce designem
vám nabízí 90 předpřipravených návrhů dle nejnovějších trendů privátních nebo komerčních
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místností. Vyberte si jeden návrh interiéru nebo si vytvořte vlastní návrh s dekory z EGGER kolekce
dekorativních materiálů 2017 – 2019.

EGGER CZ s.r.o.
Čechova 498
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Místnost »

Vyberte si svou
místnost

Máte možnost si vybrat z různých typů místností. Například
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byste chtěli nové prostory pro spaní? Ložnice I je jednou

Výsledek »

Naše doporučení
pro vybraný styl

3

Doporučení pro tento styl je kombinací konkrétních námi preferovaných

z možností.

dekorů daného stylu. Pokud vám vybrané dekory nevyhovují, máte možnost
si zvolit z nabídky dalších doporučených dekorů.

» Styl

Vyberte si svůj styl
Nabízíme vám několik stylů pro vaši ložnici. Je jen na

Přejete si více?

Změňte si dekory podle svých představ formou vaší vlastní vizualizace. Vytvářejte si své návrhy, ty si
můžete také vzájemně porovnat, a nakonec finální návrh můžete předložit zákazníkovi. S našimi nástroji
je to snadné. Rychle a jednoduše: Objevte nové možnosti, jak změnit Vaše představy ve skutečnost,
pomocí EGGER Průvodce designem.

EGGER Průvodce designem –
Jak funguje? kdekoliv, kdykoliv
Nový Průvodce designem obsahuje řadu kombinací dekorů v mnoha oblastech využití. Vytvořte
si vlastní projekty s moderními a inspirativními dekory z EGGER kolekce dekorativních
materiálů 2017 – 2019.

Jednotlivé dekory si můžete prohlédnout ve zvětšeném zobrazení. Nyní navíc máte možnost, díky nové
funkci, si některé dekory prohlédnout digitálně v zobrazení 3D. Tak získáte názornou představu o povrchu

Vytvářejte návrhy místností on-line

dekoru, aniž byste u sebe měli vzorky, které si zároveň také můžete objednat.

Všechny uvedené interiérové situace lze nalézt on-line na adrese
www.egger.com/designguide
Změny dekorů provádějte naskenováním QR kódu.

Naše doporučení pro váš vybraný styl si můžete vytisknout, uložit nebo dále sdílet. Můžete se vždy vrátit
o krok zpět ve svých vizualizacích, či začít úplně od začátku.

Struktury v 3D
Prohlédněte si povrch vybraných dekorů on-line pomocí našeho
3D prohlížeče. Otáčejte dekorem, abyste viděli důležité prvky jeho
struktury. Prozkoumejte výběr dekorů na www.egger.com/3D

vás, který styl si vyberete. Zaujal vás Beton v interiéru
ložnice? Nebo naopak Perleťové povrchy? A nebo styl

Poradenství k designu na vašich webových stránkách

Tón v tónu?

Použijte odkaz na náš on-line nástroj Průvodce designem z vašich
webových stránek, aby jej mohli vaši zákazníci používat. Zkopírujte
odkaz nebo nás kontaktujte přímo na www.egger.com/myvdis

