Gemaakt om samen te zijn
Hoe harmonie creëren tussen
meubilair en vloeren

interior
match

Voor visuele harmonie
Kies hetzelfde decor met een verschillende textuur
voor vloeren en meubilair. Dit is hoe u unieke ruimtes
vol persoonlijkheid en emotie ontwerpt.
Hoogkwalitatieve producten garanderen
duurzaamheid, zelfs in commerciële ruimtes met
intensief gebruik.

Laminaat
F812 ST9
Levanto marmer wit

Laminaat
F812 ST9
Levanto marmer wit
Laminaat Aqua+
EPL005
Levanto marmer licht
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interior
match

Meer inspiratie. Meer mogelijkheden.
Bent u op zoek naar hedendaagse en harmonieuze designs voor uw project?
Wilt u de “Mix & Match” trend toepassen?
De EGGER Interior Match toont wat er mogelijk is bij het combineren van meubilair
en vloeren. De decorselectie combineert de EGGER Decoratieve Collectie 2020 – 22
voor meubel-en interieurdesign met de PRO Vloerencollectie 2021+.
Bij Decor Match kunt u de passende hout- of materiaalreproducties vinden voor
zowel vloeren als deuren, keukenwerkbladen of meubilair. Zo brengt u harmonie in
uw ontwerpen.
» Meer informatie op egger.com/interior-match

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 3

Gemelamineerde spaanplaat
F242 ST10
Jura leisteen antraciet

Laminaat
F242 ST10
Jura leisteen antraciet

DesignGreenTec vloeren
EPD045
Jura leisteen antraciet

Het juiste product voor elk project en elke toepassing,
zowel in private als publieke ruimtes.
Meer over onze producten voor meubel- en interieurdesign:
» egger.com/interieurproducten
Meer over vloeren
» egger.com/pro-collectie

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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Eurodekor MDF
H1344 ST32
Sherman eik cognacbruin

Eurodekor gemelamineerde spaanplaat
H1344 ST32
Sherman eik cognacbruin

Laminaat Aqua+
EPL184
Sherman eik cognacbruin
Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 5

Decorkoppeling
In Decor Match vindt u vloeren en meubel- en interieurproducten in hetzelfde decor met verschillende oppervlaktestructuren.
» Ontdek de decors op egger.com/interior-match-decors
Vloeren

Meubel-/
interieurdesign

Vloeren

Vloeren

Meubel-/
interieurdesign

EPL103

H3303 ST10

EPL182**

H1318 ST10

Wilde eik natuur

EPL184** Sherman
eik cognacbruin

H1344 ST32 Sherman
eik cognacbruin

EPL192

H1330 ST10

EPL043

H2032 ST10

EPL176

H1400 ST36*

EPL185**

H1345 ST32

EPL193

H1331 ST10

EPD003

H3332 ST10

EPL044

H2033 ST10

EPL186

H1346 ST32

EPL042

H2031 ST10

Hamilton eik

Santa Fé eik vintage

Sherman eik grijs

Hunton eik donker

Hamilton eik natuur

Santa Fé eik vintage

Sherman eik grijs

Hunton eik donker

Wilde eik natuur

Hunton eik licht

Santa Fé eik grijs

Sherman eik antraciet

* Het decor is beschikbaar met verschillende oppervlaktestructuren
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Meubel-/
interieurdesign

Hunton eik licht

Santa Fé eik grijs

Sherman eik antraciet

Barnwood

Sereda eik

Halford eik zwart

** Het decor is beschikbaar met verschillende afwerkingen

Barnwood

Nebraska eik grijs

Halford eik zwart

Stalen zijn beschikbaar voor een nog betere klantenservice.
» Bestel ze hier egger.com/interior-match-stalen
Vloeren

Meubel-/
interieurdesign

Vloeren

 eubel-/
M
interieurdesign

Vloeren

Meubel-/
interieurdesign

EPL170

H1122 ST22
Whitewood

Levanto marmer wit

EPL005

F812 ST9*

EPL168**

F637 ST16*

EPD044

F221 ST87

EPD046

F638 ST16*

EPL207**

F021 ST75

EPL166** Chicago

F186 ST9 Chicago
beton lichtgrijs

EPD043

F121 ST87

EPD045

F242 ST10

Whitewood

Tessina Ceramic crème

beton lichtgrijs

EPL171

Graphitewood

Tessina Ceramic crème

H1123 ST22

Chromix zilver

Rock Metallic antraciet

Levanto marmer wit

Chromix wit

Chromix zilver

Triestino Terrazzo grijs

Jura leisteen antraciet

Rock Metallic antraciet

Chromix wit

Triestino Terrazzo grijs

Jura leisteen antraciet

Onze Floor Visualizer toont
u welke vloer het beste past
voor uw project. Upload
simpelweg een foto, selecteer
het decor en transformeer uw
ruimte: egger.com/myfloor

Graphitewood

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 7

Kleurkoppeling
Passende vloer- en meubelkleuren zorgen voor
harmonieuze leefruimtes. In een interessant
samenspel met het interieurdesign kunt u
een expressieve sfeer creëren waar de details
zorgen voor een harmonieus totaalbeeld.

Laminaat
H3326 ST28
Gladstone eik greige
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Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Laminaatvloeren
EPL202
Arcani eik grijsbeige

Decors met kleurkoppeling
In Colour Match vindt u zowel vloeren als meubel- en interieurproducten met passende kleuren
Vloeren

Meubel-/
interieurdesign

Vloeren

 eubel-/
M
interieurdesign

Vloeren

Meubel-/
interieurdesign

EPL183**

H1312 ST10

Whiteriver eik zandbeige

Bayford eik licht

EPL200

H3157 ST12*

EPL201

H3309 ST28

EPL202

H3326 ST28

EPL180**

H1399 ST10

EPL181

H3133* ST12

Sherman eik licht

Arcani eik grijsbeige

Gladstone eik greige

Soria eik grijs

Vicenza eik

Denver eik truffelbruin

Arcani eik zand

Soria eik bruin

Gladstone eik zand

Davos eik truffelbruin

» Ontdek de decors op egger.com/interior-match-decors

EPD038

Parrini marmer grijs

F205 ST9

Pietra Grigia antraciet

De Decoratieve Collectie altijd bij de hand
1. Open de app op uw smartphone
2. Gebruik de scanfunctie om eender welke decorcode (bv H1312 ST10)
in deze brochure te scannen.
3. Beleef de decors in 3D en krijg met een paar kliks toegang tot relevante
informatie over het decor en beschikbaarheid.

* Het decor is beschikbaar met verschillende oppervlaktestructuren

** Het decor is beschikbaar met verschillende afwerkingen

9

Feelwood werkblad met kantenband
H1344 ST32
Sherman eik cognacbruin

Laminaat Aqua+
EPL184
Sherman eik cognacbruin

10 Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Laminaat in deurformaat
F638 ST16
Chromix zilver

Laminaat Aqua+
EPL183
Sherman eik licht

Eurodekor Plus
H1312 ST10
Whiteriver eik zandbeige

Design GreenTec vloeren
EPD046
Chromix zilver

Speelt naast design ook duurzaamheid een rol voor u en uw klanten? Met de
Environmental Product Declarations (EPD’s) en duurzaamheidsindicatoren
voor onze producten garanderen wij volledige transparantie.
» Meer informatie egger.com/ecofacts

Eurodekor
gemelamineerde spaanplaat
F186 ST9
Chicago beton lichtgrijs
Laminaat Aqua+
EPL166
Chicago beton lichtgrijs
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Eurodekor gemelamineerde spaanplaat
H1345 ST32
Sherman eik grijs

Laminaatvloer
EPL205
Sherman eik grijs
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Eurodekor gemelamineerde spaanplaat
H1345 ST32
Sherman eik grijs

Haal het beste uit de Interior Match
met onze diensten

Virtual Design Studio
De online dienst die u ondersteunt in uw
designadvies aan klanten. U kunt eenvoudig
alle decors uit de EGGER Decoratieve
Collectie en alle huidige vloerdecors in
verschillende ruimtes toepassen.
»V
 isualizeer uw ideeën op egger.com/vds

KlantenportaalmyEGGER
Maak gebruik van deze dienst om
productgegevens, afbeeldingen,
decorscans enz. te downloaden voor
uw planningsoftware en raadpleeg
onze nuttige technische fiches.
» Log in op egger.com/myegger

Vind uw specialist voor meubel-/
interieurdesign of vloeren
» egger.com/verdelers

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 13

www.egger.com
FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

EGGER Benelux BV

Holzwerkstoffe

GmbH & Co. KG

Engelse Wandeling 2, K4 V
8500 Kortrijk

Weiberndorf 20

Am Haffeld 1

6380 St. Johann in Tirol

23970 Wismar

België

Oostenrijk

Duitsland

t +32 56247820

t +43 50 600 - 10159

t +49 3841 301 - 0

info-benelux@egger.com

info-sjo@egger.com

f +49 3841 301 - 20222

NL_05/2021_SCG
Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Lichte afwijkingen tussen meubel- en vloerdecors zijn mogelijk
omwille van verschillende afwerkingen van het oppervlak.

flooring@egger.com

