Egger Sistem dodatkov
Enostavna vgradnja,
od začetka do konca

EGGER Sistem dodatkov
Za kar najboljše rezultate pri polaganju EGGER podov priporočamo naše usklajene EGGER dodatke za pode. Z izbiro pravih dodatkov
boste prihranili čas pri polaganju podov. Talne deske bodo v dobrem stanju skozi njihovo celotno življenjsko dobo.

1 Vsak začetek je preprost.
Pode je treba položiti na primerno podlogo, kar
zagotavlja dobro tlačno trdnost, učinkovito izolacijo
udarnega in pohodnega hrupa in, najvažnejše, tako
položeni podi vas bodo razveseljevali zelo dolgo.
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Vsi prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

2 Lepo uokvirjeno.
Z našo obsežno ponudbo EGGER talnih letev in
profilov bodo zaključki in prehodi zelo lepi in stični
robovi skoraj nevidni.

Poiščite prave
dodatke.
3 Dobro vzdrževano.
Ponujamo tudi izdelke za čiščenje in vzdrževanje
podov, s katerimi boste lažje popravili morebitne
poškodbe.

Poiščite prave dodatke za vaše pode.
Obiščite našo spletno stran zdaj.

 eč informacij na spletni povezavi:
V
egger.com/flooring-accessories

Vsi prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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1

Enostavno polaganje

EGGER podloge so jamstvo za stabilne pode.
Pri plavajočem polaganju EGGER podov je za njihov popoln videz in funkcionalnost bistvena izbira podloge. EGGER specialisti
so izbrali kolekcijo zelo kakovostnih podlog, ki se enostavno položijo, zagotavljajo odlično akustiko v prostoru ter prinašajo
dolgoročne prednosti.

Silenzio Easy

Silenzio Easy SD

Silenzio Duo

Podloga za zmanjšanje udarnega in
pohodnega hrupa v prostorih. Primerna
je tudi za talno ogrevanje. Pri polaganju
na mineralne podlage, prosimo, za
parno zaporo uporabite EGGER Alu Flex
folijo.

Idealna podloga za zmanjšanje udarnega
in pohodnega hrupa v prostorih. Parna
zapora je že integrirana, kar pomeni,
da se ti podi položijo hitro. Primerna za
mineralne podloge, vgradite jo lahko tudi
v kombinaciji s talnim ogrevanjem.

Ta podloga je učinkovita izolacija in
hkrati parna zapora za pode. Primerna
je za mineralne podlage, vgradi se lahko
tudi v kombinaciji s talnim ogrevanjem.
Idealna za zelo obremenjene površine,
posebno za poslovne prostore.

Silenzio Cork

Alu Flex

100 % naravna, ponovno uporabljiva
in primerna za reciklažo. S svojo
veliko tlačno trdnostjo ščiti pode pred
obremenitvami zaradi težkih bremen.
Njena nizka toplotna odpornost
pomeni, da je primerna za sisteme
talnega ogrevanja.

Zelo kakovostna parna zapora, ki
ščiti talne obloge pred vdorom vlage
iz gradbenih elementov, na katere
se polaga. Ta parna zapora je zelo
pomembna pri polaganju EGGER podov
na estrihe.
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Izdelek

Silenzio Easy

Silenzio Easy SD

Silenzio Duo

Silenzio Cork

Alu Flex

Kategorije podov

Laminatni
podi

Laminatni
podi

Laminatni
podi

Laminatni
podi

Laminatni,
Comfort,
Design GreenTec

Podlaga

lesena/
mineralna

mineralna

mineralna

lesena/
mineralna

mineralna

Površina [m²]

15

15

10

10

26

Dimenzije [m]

12 × 1,25

12,5 × 1,2

8,5 × 1,18

10 × 1

26 × 1

Debelina [mm]

2

2

1,5

2

0,2

Obremenitev

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

Akustika

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

-

✓

✓

-

✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

Tlačna trdnost CS
[kPa]

110

110

400

470

-

Izboljšana zaščita
pred pohodnim
hrupom ISLam [dB]

18

18

18

19

-

Izboljšana
absorpcija hrupa
v prostoru RWS [%]

27

27

38

-

-

Primernost za talno
ogrevanje z vročo
vodo R [m² K/W]

0,057

0,057

0,04

0,039

0,004

Zaščita pred vlago
SD [m]

-

100

150

-

100

Parna zapora
Talno ogrevanje

Vse naše Silenzio podloge izpolnjujejo povečane zahteve EPLF in MMFA WOOD

Vsi prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Profesionalna orodja za polaganje
Komplet za polaganje
EGGER komplet za polaganje je primeren za
vse EGGER pode s sistemom za polaganje
EGGER CLIC it!. S tem sistemom boste vaše pode
položili hitro in pravilno.
Komplet vsebuje distančne zagozde, lomilko in
EGGER udarno klado, izdelano iz 100 % masivne
bukovine.

Aluminijast trak
EGGER samolepilni aluminijast tesnilni trak za
izdelavo stikov EGGER podloge. Prepričajte se,
da nobena vlaga iz podlage ne more poškodovati
vaših podov.

CLIC tesnilna pasta
Vlagoodporna EGGER CLIC tesnila pasta bo vaše
pode zaščitila pred vlago. Ta tesnila pasta je
optimalna rešitev za vhodne površine poslovnih
stavb in vlažnih prostorov. Ena tuba zatesni
približno 10 m2 talne površine.
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Enostavno
polaganje.
Enostavna uporaba – CLIC it!
sistema za polaganje. Vsi naši
podi se v kateremkoli prostoru
položijo varno, hitro in enostavno.
Profili naših talnih desk se s svojo
obliko optimalno prilegajo in hkrati
dodatno ščitijo pred vdorom vlage.

		

egger.com/clicit

Vsi prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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2

Enostavni zaključki

EGGER zaključne letve in profili podov
za lepe zaključke.
Ponudimo lahko program zaključnih letev različnih velikosti in
oblik, ki se ujemajo z našimi dekorji za pode ali v klasični beli
barvi.
Profili podov so na voljo v različnih barvah. Pomagajo ustvariti
usklajen videz, so zelo funkcionalni in trpežni.

60/80 mm dekor zaključne letve
Zaključne letve v enakem dekorju kot pod zagotavljajo
neopazen rob in videz usklajenosti. Trpežne zaključne letve
z MDF jedrom in vododobojno dekorativno površino.

Dimenzije:
2400 × 60 × 17 mm
2400 × 80 × 14 mm
Na voljo v različnih dekorjih in beli barvi

Clip Star

Kotniki in spoji

Zaključne letve v usklajenem dekorju in z višino podnožja
60 mm lahko z EGGER Clipstar pritrditvenimi sponkami
namestite enostavno in hitro.

Usklajeni kotni in spojni elementi za zaključne letve v videzu
dekorjev in višino podnožja 60 mm zagotavljajo popoln videz.
Na voljo v različnih dekorjih
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100 / 70 mm Hamburger zaključne letve
Ukrivljene zaključne letve v beli barvi in z višino podnožja 100 mm ali 70 mm ustvarijo
močan vtis in spojem zagotavljajo popoln videz.
Trpežne zaključne letve z MDF jedrom in vododobojno dekorativno površino, ki jo je
mogoče tudi prebarvati.

100 / 80 / 60 / 40 mm Kubične zaključne letve
Kubične bele zaključne letve z višino podnožja 100 mm, 80 mm, 60 mm ali 40 mm
ustvarijo učinkovite in privlačne stenske zaključke. Površine njihove linearne in
minimalistično zasnovane oblike lahko tudi pobarvate. Trpežne zaključne letve z MDF
jedrom in vododobojno dekorativno površino, ki jo je mogoče tudi prebarvati.

Nizke zaključne letve
Naši stenski zaključki za ljubitelje minimalizma. Lepilni trak na hrbtni strani poenostavi
in pospeši montažo. Te zaključne letve so na voljo v različnih dekorjih.

Dimenzije:
2400 × 100 × 18 mm
2400 × 70 × 18 mm

Dimenzije:
2400 × 100 × 18 mm
2400 × 80 × 18 mm
2400 × 60 × 18 mm
2400 × 40 × 16 mm

Dimenzije:
2400 × 16 × 16 mm
Na voljo v različnih dekorjih

Vsi prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Aluminijasti profili
EGGER aluminijasti profili ponujajo dekorativno rešitev za potrebne dilatacijske razmake v prehodih in za polaganje na večjih
površinah.
Pritrdilna tračnica in pritrdilni material sta priložena.

Prehodni profili

Prilagoditveni profili

Zaključni profili

1000 × 34 × 6,5-16 mm

Mat. št. 1483066

1000 × 44 × 6,5-16 mm

Mat. št. 1483118

1000 × 21 × 6,5-16 mm

Mat. št. 1483141

2700 × 34 × 6,5-16 mm

Mat. št. 1483105

2700 × 44 × 6,5-16 mm

Mat. št. 1483122

2700 × 21 × 6,5-16 mm

Mat. št. 1483065

HDF profili
EGGER HDF profili ustvarijo privlačne stenske in vratne zaključke ter potrebne dilatacijske razmake v prehodih.
Pritrdilna tračnica in pritrdilni material nista vključena.

Prehodni profili

Prilagoditveni profili

Zaključni profili

2400 × 44 × 10 mm

2400 × 44 × 12 mm

2400 × 33 × 12 mm

Na voljo v različnih dekorjih

Dobra kombinacija!
Odprti prostori in elegantni prehodi.
Naši profili prispevajo k brezhibnemu videzu.

Poiščite rešitve hitreje!
Ustrezen pod lahko najdete v le nekaj korakih. Z orodjem
EGGER Floorfinder boste pod, ki izpolnjuje vse vaše zahteve,
našli nemudoma potem, ko boste odgovorili na nekaj
enostavnih vprašanj.

egger.com/floorfinder
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3

Enostavno vzdrževanje

Naš program dodatkov vsebuje ustrezne izdelke za čiščenje podov in celo za popravilo manjših površinskih prask.

Čiščenje

Decor Mix & Fill

Naša čistila podov ne le očistijo, ampak imajo tudi antistatične
lastnosti. S svojo posebno sestavo ščitijo robove in po čiščenju
na podih ne puščajo nobenih sledi.

Komplet za popravila svetlih, srednjih temnih i temnih
podov. S to pasto na vodni osnovi za popravila lahko hitro
in enostavno popravite manjše poškodbe podov.

Vsi prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije. Ustrezen barvni dekor lahko izberete samo s pomočjo originalnega vzorca.
Zaradi spremenljivk v postopku tiskanja so možna malenkostna barvna odstopanja od dejanskega izdelka.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Za morebitne napake ne odgovarjamo.

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo!

EGGER team

info-si@egger.com

sc.southeasteurope@egger.com

www.egger.com

GmbH & Co. KG

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

Am Haffeld 1

23970 Wismar

t +49 3841 301-0

Nemčija

f +49 3841 301-20222

flooring@egger.com

