Sistem de accesorii Egger
Instalare ușoară,
de la început la sfârșit

Sistem de accesorii EGGER
Pentru cele mai bune rezultate la montarea unei pardoseli EGGER, vă recomandăm accesoriile noastre complementare pentru
pardoseli. Cu accesoriile potrivite, veți economisi timp pe parcursul montajului, iar plăcile de pardoseală vor rămâne în stare bună
pe întreaga lor durată de viață.

1 Toate începuturile sunt

ușoare.

Montarea pardoselii cu suportul corespunzător asigură
o durată lungă de viață, datorită rezistenței ideale
la presiune, precum și unei reduceri semnificative
a zgomotelor de impact și de pași.
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Toate decorurile prezentate și menționate sunt reproduceri.

2 Un cadru plăcut.
Cu plinta noastră lată și gama de profiluri pentru
pardoseli, veți obține finisaje perfecte și treceri
unitare.

Găsiți-vă preferatul.
Găsiți accesoriile potrivite pentru proiectul
dumneavoastră legat de pardoseală. Accesați acum
pagina noastră web.

3 Bine întreținută.
Oferim și produse de curățare și întreținere
a pardoselii, care vor ajuta la repararea acesteia
în cazul deteriorării.

 ai multe informații:
M
egger.com/flooring-accessories

Toate decorurile prezentate și menționate sunt reproduceri.
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Instalare ușoară

Suporturile EGGER asigură o pardoseală stabilă.
La montarea pardoselilor EGGER cu instalare flotantă, alegerea suportului potrivit este esențială pentru obținerea unui aspect
perfect și a celei mai bune performanțe. Specialiștii EGGER au selectat o colecție de suporturi de înaltă calitate, ușor de instalat,
care oferă o izolare acustică excelentă și care sunt avantajoase pe termen lung.

Silenzio Easy

Silenzio Easy SD

Silenzio Duo

Acest suport este proiectat pentru
a reduce zgomotul de impact și de pași
în încăpere. Este adecvat și pentru
încălzirea prin pardoseală. La montarea
pe straturi suport minerale, vă rugăm
să folosiți EGGER Alu Flex ca barieră de
vapori.

Stratul suport ideal pentru a reduce
zgomotul de impact și de pași în
încăpere. Are o barieră de vapori
integrată, ceea ce garantează o instalare
rapidă. Este adecvat pentru straturi
suport minerale și poate fi montat, de
asemenea, în combinație cu sistemele
de încălzire prin pardoseală.

Acest suport funcționează atât ca bază
de izolare, cât și ca barieră de vapori
pentru pardoseală. Este adecvat pentru
straturi suport minerale și poate fi
montat, de asemenea, în combinație cu
sistemele de încălzire prin pardoseală.
Este ideal pentru zonele cu trafic intens,
în special pentru utilizare comercială.

Silenzio Cork

Alu Flex

100 % natural, reutilizabil și reciclabil.
Datorită rezistenței sale la compresie,
protejează pardoseala împotriva
sarcinilor grele. Datorită rezistenței
sale termice scăzute, se pretează și la
instalarea în combinație cu sisteme de
încălzire prin pardoseală.

Acest strat suport formează o barieră de
vapori de înaltă calitate, care protejează
pardoseala împotriva creșterii
umidității reziduale de la componentele
adiacente. Bariera de vapori este
esențială dacă instalați pardoseala
EGGER pe o șapă minerală.
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Produs

Silenzio Easy Silenzio Easy SD Silenzio Duo

Silenzio Cork

Alu Flex

Pardoseală
laminată

Pardoseală
laminată

Pardoseală
laminată

Pardoseală
laminată

Laminat,
Comfort,
Design GreenTec

lemn/mineral

mineral

mineral

lemn/mineral

mineral

Suprafață [m²]

15

15

10

10

26

Dimensiuni [m]

12 × 1,25

12,5 × 1,2

8,5 × 1,18

10 × 1

26 × 1

Grosime [mm]

2

2

1,5

2

0,2

Trafic

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

Acustică

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

-

✓

✓

-

✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

Rezistență la
compresie CS [kPa]

110

110

400

470

-

Îmbunătățirea
protecției împotriva
zgomotului de pași
ISLam [dB]

18

18

18

19

-

Îmbunătățirea
absorbției zgomotelor
din încăpere RWS [%]

27

27

38

-

-

Potrivire pentru
sistemele de încălzire
în pardoseală pe bază
de apă R [m² K/W]

0,057

0,057

0,04

0,039

0,004

-

100

150

-

100

Categorii de pardoseli
Strat suport

Barieră de vapori
Încălzire prin
pardoseală

Protecție împotriva
umidității SD [m]

Toate suporturile noastre Silenzio îndeplinesc cerințele mai stricte ale EPLF și MMFA WOOD

Toate decorurile prezentate și menționate sunt reproduceri.
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Unelte profesionale pentru instalare
Set de instalare
Setul de instalare EGGER se pretează pentru toate
pardoselile EGGER cu sistemul de fixare EGGER
CLIC it! . Ajută la instalarea rapidă și corectă
a pardoselii dumneavoastră.
Setul include distanțiere, o rangă, precum și blocul
de batere EGGER pentru îmbinarea pardoselii,
realizat din 100 % fag masiv.

Alu Tape
Banda de etanșare autoadezivă din aluminiu Alu
Tape de la EGGER conectează două îmbinări ale
suportului EGGER. Asigurați-vă că umiditatea care
se ridică din stratul suport nu vă deteriorează
pardoseala.

Agent de etanșare CLIC Sealer
Agentul de etanșare impermeabil EGGER CLIC
Sealer vă va proteja pardoseala împotriva umezelii.
Acest agent de etanșare a pardoselii este soluția
ideală pentru zonele comerciale de intrare și
zonele umede. Un tub etanșează aproximativ 10 m²
de suprafață de pardoseală.
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Ușor
de instalat.
Ușor de utilizat: cu sistemul de
instalare CLIC it!, toate pardoselile
noastre pot fi instalate sigur, rapid
și ușor în orice încăpere. Profilul
plăcilor noastre pentru pardoseli este
proiectat pentru a se potrivi optim,
oferind și protecție suplimentară
împotriva infiltrării umezelii.

		

egger.com/clicit

Toate decorurile prezentate și menționate sunt reproduceri.
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Finisare simplă

Plinte și profile de pardoseli EGGER
pentru o finisare îngrijită
Avem o gamă de plinte asortate cu decorurile noastre de
pardoseli, precum și plinte clasice, albe, de diferite înălțimi
și forme.
Profilele de pardoseli sunt disponibile în diferite culori, pentru
a ajuta la crearea unui aspect asortat, oferind funcționalitate
și rezistență maxime.

Plinte decorative 60/80 mm
Plintele cu același decor ca pardoseala asigură o margine curată
și o finisare îngrijită. Plintele rezistente sunt realizate dintr-un
miez de MDF și o peliculă decorativă rezistentă la umezeală.

Dimensiuni:
2.400 × 60 × 17 mm
2.400 × 80 × 14 mm
Disponibile în diverse decoruri și pe alb

Clip Star

Colțuri și îmbinări

Plintele decorative de 60 mm pot fi montate simplu și rapid
folosind clemele de fixare EGGER Clipstar.

Elementele pentru colțuri și îmbinări asortate cu plintele
decorative de 60 mm asigură aspectul perfect pentru colțuri.
Disponibile în diverse decoruri
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Plinte Hamburg 100/70 mm
Plintele curbate de culoare albă, cu o înălțime de bază de 100 mm sau 70 mm,
creează o impresie puternică, marginea rezultată fiind una perfectă, cu un design
atrăgător. Plintele rezistente sunt realizate dintr-un miez de MDF și o peliculă albă
rezistentă la umezeală care poate fi și vopsită.

Plinte cubice 100/80/60/40 mm
Plintele cubice albe, cu o înălțime de bază de 100 mm, 80 mm, 60 mm sau 40 mm,
creează un finisaj eficient și îngrijit la perete. Designul liniar și minimalist poate fi și
vopsit. Plintele rezistente sunt realizate dintr-un miez de MDF și o peliculă rezistentă
la umezeală albă.

Profiluri de tip bordură
Finisajul la perete pentru minimaliști Banda adezivă aplicată pe partea posterioară face
ca asamblarea să fie rapidă și ușoară. Aceste plinte sunt disponibile în diverse culori.

Dimensiuni:
2.400 × 100 × 18 mm
2.400 × 70 × 18 mm

Dimensiuni:
2.400 × 100 × 18 mm
2.400 × 80 × 18 mm
2.400 × 60 × 18 mm
2.400 × 40 × 16 mm

Dimensiuni:
2.400 × 16 × 16 mm
Disponibile în diverse decoruri

Toate decorurile prezentate și menționate sunt reproduceri.
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Profile din aluminiu
Profilele din aluminiu de la EGGER oferă o soluție pentru rosturile de dilatație necesare la treceri și pentru instalarea
pardoselilor pe suprafețe extinse.
Șina și materialul de montare sunt incluse.

Tranziție

Nivelare

Capăt

1.000 × 34 × 6,5-16 mm

Mat. No. 1483066

1.000 × 44 × 6,5-16 mm

Mat. No. 1483118

1.000 × 21 × 6,5-16 mm

Mat. nr. 1483141

2.700 × 34 × 6,5-16 mm

Mat. No. 1483105

2.700 × 44 × 6,5-16 mm

Mat. No. 1483122

2.700 × 21 × 6,5-16 mm

Mat. nr. 1483065

Profile HDF
Profilele EGGER HDF oferă o finisare atrăgătoare și îngrijită la pereți și uși, precum și pentru rosturile de dilatație necesare
la treceri.
Șina și materialul de montare nu sunt incluse.

Tranziție

Nivelare

Capăt

2.400 × 44 × 10 mm

2.400 × 44 × 12 mm

2.400 × 33 × 12 mm

Disponibile în diverse decoruri

O combinație bună!
Spații deschise și tranziții fluide:
profilele noastre ajută la crearea unui aspect
unitar.

Căutare rapidă
Găsiți pardoseala potrivită pentru

dumneavoastră în câțiva pași simpli. EGGER
Floorfinder vă ajută să găsiți pardoseala
perfectă pentru nevoile dumneavoastră, prin
câteva întrebări simple.

egger.com/floorfinder
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Întreținere ușoară

Gama noastră de accesorii oferă produse adecvate pentru curățarea pardoselilor și pentru eliminarea micilor zgârieturi de la
nivelul suprafeței.

Clean It

Decor Mix & Fill

Soluția noastră de curățare nu doar curăță pardoseala, ci
are și un efect anti-static. Datorită compoziției sale speciale,
aceasta protejează canturile și nu lasă dâre pe pardoseală.

Set de reparare pentru pardoseli deschise, medii și închise. Cu
această pastă de reparare pe bază de apă, puteți elimina micile
urme de deteriorare sau zgârieturile în mod rapid și ușor.

Toate decorurile prezentate și menționate sunt reproduceri.
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Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații. Vă recomandăm consultarea unei
mostre originale pentru selecția decorului asortat cromatic. Din cauza variațiilor în procesul de tipărire,
culorile pot diferi ușor față de produsul original. Supus modificărilor tehnice și erorilor de tipar.

Experții din Centrul nostru de servicii
vă vor ajuta cu plăcere!

Centru de servicii AT

Centru de servicii IT

Centru de servicii PT

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

Centru de servicii DE

Centru de servicii FR

Centru de servicii UK

t +49 800 344 3745

t 00 800 4000 8800

t +44 845 606 8888

sc.de@egger.com

doc@egger.com

productsupport@egger.com

Centru de servicii CH

Centru de servicii ES

Centru de servicii 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
Germania
t +49 3841 301-0
f +49 3841 301-20222
flooring@egger.com

