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Uma gama de tampos totalmente atualizada
Os tampos são um elemento importante de design na cozinha. EGGER está expandindo
a sua gama de produtos com novos décors, novas espessuras e novos produtos com
uma vasta gama de possibilidades. Resistentes e aprovados para o contacto alimentar,
estas soluções prontas ao uso foram concebidas para actividades diárias de uma cozinha
mas também podem ser utilizadas na sala de banho, escritório, bancada de trabalho ou
guiché.

O tampo PerfectSense TopMatt é a
solução ideal para um tampo robusto e
design: o carácter extra mate com toque
sedoso e a propriedade antidedadas da
superfície lacada PerfectSense TopMatt
correspondem às tendências atuais das
cozinhas que tem materiais mate. Com
uma espessura de orlas ABS de 1,5 mm,
as bordas estão protegidas e conservam
um ângulo de curvatura extremamente
natural. Fácil de limpar, esse tampo de
qualidade traz um toque de luxo às
cozinhas modernas.

Acompanhando igualmente a tendência
das superfícies de trabalho muito finas, o
novo tampo termolaminado compacto
com 12 mm de espessura alia delicadeza e
robustez (graças à sua estrutura
homogénea) em vários núcleos coloridos.
Nenhum tratamento especial para as orlas
é necesário porque este tampo inclui
chanfraduras de 1 x 1 mm nos dois lados e
as quatro bordas para um design
aperfeiçoado. A textura de superfície com
relevo ST76 Mineral Rough Matt para reproduções de pedras tipo granito flamejado corresponde
à tendência muito procurada das texturas de materiais.
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O tampo Feelwood oferece uma
renderização global próxima da madeira
sólida, tanto à vista como ao tacto, com
os seus quatro décors de poros
sincronizados, que consistem em
combinar a estrutura com os veios da
madeira para um resultado único. Nesta
perspectiva de obter um aspecto bem
natural, as orlas efeito topo, que
reproduzem a secção transversal de um
tronco de árvore, estão disponíveis. O
padrão de cada décor foi concebido em
versão XL para evitar repetições do
padrão assim como fissuras na largura do painel. Esse tampo irá trazer-lhe calor e conforto
aos seus espaços, realçando ao mesmo tempo a autenticidade desse décor em madeira.
.

Um modelo clássico com um revestimento
uniforme e sem costura da face e do perfil, o
tampo termolaminado pós-formado foi
renovado e oferece agora uma vasta seleção
de décors unidos, madeira e materiais tais
como pedra, mármore ou betão. Altamente
resistente aos choques, esse tampo é a
solução económica ideal. Com um toque
suave combinado com as suas beiradas
arredondadas, ele traz um estilo
contemporâneo aos seus espaços.

02

Comunicado de imprensa EGGER
EGGER Coleção & Serviços 2020-22
Tampos, Fevereiro de 2020

Novidades tampos
→ Dois novos produtos: O toque suave → Tampos Feelwood, a autenticidade dos
e a propriedade antidedadas dos
tampos PerfectSense Topmatt; os
tampos robustos e finos
termolaminados compactos de 12
mm.

décors de madeira, combinados com orlas
efeito topo para um maior realismo.

→ A solução clássica dos tampos
termolaminados pós-formados com uma
vasta selecção de décors unidos, madeira
e materiais.

FOTOGRAFIAS: EGGER Holzwerkstoffe, reprodução gratuita sob reserva de menção do respetivo autor (créditos da
fotografia).
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