Povezujemo, kar sodi skupaj
Notranja ureditev z usklajenimi
dekorji na pohištvu in podih

interior
match

Za skladen videz
interierjev
Za pode in pohištvo izberite enake dekorje
z različnimi površinskimi strukturami. Tako boste
ustvarili edinstvene prostore, polne značaja.
Kakovostni izdelki so zajamčeno tudi trpežni, tudi
pri povečanih obremenitvah v poslovnih prostorih.

Laminati
F812 ST9
Levanto marmor bel

Laminati
F812 ST9
Levanto marmor bel
Aqua+ laminatni podi
EPL005
Levanto marmor svetel
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interior
match

Več navdiha. Več možnosti.
Ali za svoj projekt iščete moderne in usklajene rešitve?
Ali želite slediti trendu “Mix & Match”?
EGGER s konceptom Interior Match kaže, kaj vse je mogoče doseči s kombiniranjem
pohištva in podov. Izbrani dekorji so kombinacija Dekorativne kolekcije 2020 – 22 za
pohištvo in oblikovanje notranje opreme in PRO Kolekcije podov 2021+.
Decor Match ponuja izbor lesnih ali materialnih reprodukcij, ki se v dekorju
ujemajo s podi, vrati, kuhinjskimi delovnimi ploščami ali drugimi kosi pohištva.
Tako boste dosegli izjemno skladen videz.
» Več informacij na spletni povezavi egger.com/interior-match

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije. 3

Eurodekor oplemenitene iverne plošče
F242 ST10
Jura skrilavec antracit

Laminati
F242 ST10
Jura skrilavec antracit

Design podi GreenTec
EPD045
Jura skrilavec antracit

Pravi izdelek za vsak projekt in vsako zahtevo.
V poslovnih ali bivalnih prostorih.
Več informacij o naših izdelkih za oblikovanje pohištva in notranje opreme:
» egger.com/products-interior
Več o naših podih:
» egger.com/flooring-pro
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Posebna nosilna plošča in CLIC it! sistem polaganja zagotavljata,
da so EGGER laminatni podi Aqua+ in Design podi GreenTec
vlagoodporni do 72 ur.

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Eurodekor MDF
H1344 ST32
Sherman hrast konjak rjav

Eurodekor oplemenitene iverne plošče
H1344 ST32
Sherman hrast konjak rjav

Aqua+ laminatni podi
EPL184
Sherman hrast konjak rjav
Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije. 5

Usklajeni dekorji
Decor Match prinaša pode in izdelke za pohištvo ter notranjo opremo v enakem dekorju, a z različnimi površinskimi strukturami.
» Odkrijte dekorje na spletni povezavi egger.com/interior-match-decors
 ohištvo /
P
notranja oprema

Podi

Podi

 ohištvo /
P
notranja oprema

Podi

H3303 ST10

EPL103

H1318 ST10

EPL182

H1344 ST32

EPL184

H1330 ST10

EPL192

H2032 ST10

EPL043

H1400 ST36

EPL176

H1345 ST32

EPL185

H1331 ST10

EPL193

H3332 ST10

EPD003

H2033 ST10

EPL044

H1346 ST32

EPL186

H2031 ST10

EPL042

Hamilton hrast naraven

Santa Fe hrast vintage

Sherman hrast siv

Hunton hrast temen

Hamilton hrast

Santa Fe hrast vintage

Sherman hrast siv

Hunton hrast temen

* dekor je dobavljiv v različnih površinskih strukturah.
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Pohištvo /
notranja oprema

Divji hrast naraven

Hunton hrast svetel

Santa Fe hrast siv

Sherman hrast antracit

Divji hrast naraven

Hunton hrast svetel

Santa Fe hrast siv

Sherman hrast antracit

** dekor je dobavljiv z različnimi obdelavami površin.

Sherman hrast konjak
rjav

Bavarski les

Nebraska hrast siv

Halford hrast črn

Sherman hrast konjak
rjav

Bavarski les

Sereda hrast

Halford hrast črn

Za dodatno podporo pri odločanju je mogoče naročiti vzorce.
» Naročite jih na spletni povezavi egger.com/interior-match-samples
Pohištvo /
notranja oprema

Podi

 ohištvo /
P
notranja oprema

Podi

 ohištvo /
P
notranja oprema

Podi

H1122 ST22

EPL170

F812 ST9*

EPL005

F637 ST16*

EPL168**

F221 ST87

EPD044

F638 ST16*

EPD046

F021 ST75

EPL207

F186 ST9

EPL166

F121 ST87

EPD043

F242 ST10

EPD045

Whitewood

Tessina Ceramic krem

Chicago beton svetlosiv

H1123 ST22

Graphitewood

Whitewood

Tessina Ceramic krem

Chicago beton svetlosiv

Levanto marmor bel

Chromix srebrn

Metal Rock antracit

EPL171

Levanto marmor svetel

Chromix bel

Chromix srebrn

Triestino Terrazzo siv

Jura skrilavec antracit

Metal Rock antracit

Chromix bel

Triestino Terrazzo siv

Jura skrilavec antracit

Naš Vizualizator podov
vam pokaže, kateri dekor je
najprimernejši za vaš projekt.
Preprosto naložite fotografijo,
izberite dekor in z njim spremenite
vaš prostor egger.com/myfloor

Graphitewood

skladiščni program melaminsko oplemenitenih ivernih plošč

skladiščni program delovnih plošč

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije. 7

Barvno usklajeno
Dekorji podov in pohištva, usklajeni v barvnem
odtenku. Za harmonične bivalne prostore.
Z zanimivo izbiro elementov notranje opreme
lahko ustvarite izrazit prostor, kjer detajli
poskrbijo za uravnoteženo podobo.

Eurodekor oplemenitene iverne plošče
H3326 ST28
Gladstone hrast sivo beige

Laminati
H3326 ST28
Gladstone hrast sivo beige
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Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Laminatni podi
EPL202
Arcani hrast sivo-beige

Barvno usklajeni dekorji
Colour Match prinaša pode in pohištvo ter notranjo opremo v dekorjih, ki so usklajeni v odtenku.
Pohištvo /
notranja oprema

Podi

 ohištvo /
P
notranja oprema

Podi

 ohištvo /
P
notranja oprema

Podi

H1312 ST10

EPL183

H3157 ST12*

EPL200

H3309 ST28

EPL201

H3326 ST28

EPL202

H1399 ST10

EPL180

H3133 ST12

EPL181

Whiteriver hrast
peščeno rjav

Gladstone hrast sivo
beige

Sherman hrast svetel

Arcani hrast sivo-beige

Vicenza hrast

Denver hrast tartuf rjav

Bayford hrast svetel

Soria hrast siv

Gladstone hrast
peščen

Davos hrast tartuf rjav

Arcani hrast peščen

Soria hrast rjav

» Odkrijte dekorje na spletni povezavi egger.com/interior-match-decors

F205 ST9

Pietra Grigia antracit

EPD038

Parrini marmor siv

Dekorativna kolekcija vedno pri roki
1. Zaženite aplikacijo na vašem pametnem telefonu
2. S funkcijo za skeniranje lahko odčitate vse kode dekorjev za oblikovanje
notranje opreme (na primer H1312 ST10) v tej brošuri
3. Doživite dekorje v 3D in z le nekaj kliki pridobite pomembne informacije
o dobavljivosti dekorjev in izdelkov

skladiščni program melaminsko oplemenitenih ivernih plošč
skladiščni program delovnih plošč
* dekor je dobavljiv v različnih površinskih strukturah. * dekor je dobavljiv z različnimi obdelavami površin.
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Feelwood delovne plošče z ravnim robom
H1344 ST32
Sherman hrast konjak rjav

Aqua+ laminatni podi
EPL184
Sherman hrast konjak rjav

10 Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Laminati v vratnem formatu
F638 ST16
Chromix srebrn

Aqua+ laminatni podi
EPL183
Sherman hrast svetel

Eurodekor Plus
H1312 ST10
Whiteriver hrast peščeno bel

Design GreenTec podi
EPD046
Chromix srebrn

Ali je za vas in vaše kupce poleg dizajna pomembna tudi trajnost?
Z okoljskimi deklaracijami izdelkov (EPD) in kazalniki trajnosti za naše
izdelke zagotavljamo popolnoma transparentnost.
» Več informacij na spletni povezavi egger.com/ecofacts

Eurodekor
oplemenitene iverne plošče
F186 ST9
Chicago beton svetlosiv
Aqua+ laminatni podi
EPL166
Chicago beton svetlosiv
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Eurodekor oplemenitene iverne plošče
H1345 ST32
Sherman hrast siv

Laminatni podi
EPL185
Sherman hrast siv
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Eurodekor oplemenitene iverne plošče
H1345 ST32
Sherman hrast siv

Ponudbo Interior Match lahko
z našimi podpornimi storitvami
kar najbolje izkoristite
Virtual Design Studio
Ta spletna storitev vam nudi podporo pri
vaših pogovorih o dizajniranju s kupci.
Z enim klikom lahko dostopate do vseh
dekorjev iz EGGER Dekorativne kolekcije
in tudi do dekorjev za pode v različnih
prostorskih ureditvah.
»V
 izualizirajte ideje na egger.com/vds

Portal myEGGER
Uporabite naše storitve za prenos podatkov
o izdelkih, posnetkov dekorjev za vašo
projektantsko programsko opremo ter
uporabnih tehničnih informacij v naših
podatkovnih listih.
» Prijavite se na egger.com/myegger

Poiščite svojega specialista za oblikovanje
pohištva in notranje opreme ter pode.
» egger.com/distributors

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije. 13

EAST_si_05/2021_SCG
Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije. Usklajen barvni dekor lahko izberete samo s pomočjo originalnega vzorca.
Zaradi spremenljivk v postopku tiskanja so možna malenkostna barvna odstopanja od dejanskega izdelka. Zaradi različnih zaključnih
obdelav površin se lahko pojavijo majhna odstopanja med dekorji za pohištvo in pode. Pridržujemo si pravico do tehničnih
sprememb. Za morebitne tiskarske napake ne odgovarjamo.
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