
Egger Система от аксесоари

Лесен монтаж –  
от началото до края



Всички показани и споменати декори са репродукции.

EGGER Система от аксесоари
Нашите аксесоари за подови настилки гарантират професионален монтаж. За постигане на оптимален резултат при 
полагането на подова настилка EGGER препоръчваме използването и на съгласуваните аксесоари за подови настилки 
от EGGER. С подходящите аксесоари ще спестите време по време на монтажа, а подовите елементи ще останат в добро 
състояние през целия им полезен живот.

Всяко начало е лесно.
Използването на подходяща подложка при 
полагането на подовата настилка гарантира дълъг 
живот благодарение на отличната устойчивост на 
натиск, както и значителното намаляване на ударния 
шум и шума от ходене. 

1 Красива рамка.
С нашия богат асортимент от первази и 
подови профили от EGGER ще постигнете чисти 
завършеци и изящни преходи.
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Всички показани и споменати декори са репродукции.

Открийте вашите 
любими.
Намерете правилните аксесоари за вашата подова 
настилка. Посетете нашия уебсайт сега.

   Повече информация: 
egger.com/flooring-accessories

Лесна поддръжка.
Също така предлагаме препарати за почистване 
на подови настилки и продукти за поддръжка, 
които ще ви помогнат да ремонтирате пода в 
случай на повреда.
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Alu Flex
Тази подложка образува 
висококачествена пароизолация, 
която защитава подовото покритие 
от остатъчна влага от прилежащи 
елементи. Пароизолацията е особено 
важна при полагане на подова настилка 
от EGGER върху бетонна замазка.

Silenzio Cork
100 % естествена, повторно използваема 
и рециклируема. Благодарение на 
своята якост на натиск тя предпазва 
пода от големи натоварвания. Поради 
ниското си топлинно съпротивление тя е 
подходяща за използване със системи за 
подово отопление.

Silenzio Easy
Тази подложка е предназначена за 
намаляване на шума от удари и ходене 
в помещението. Подходяща е и за 
подово отопление. При монтаж върху 
минерални основи използвайте като 
пароизолация EGGER Alu Flex.

Silenzio Easy SD
Идеалната подложка за намаляване 
на шума от удари и ходене в 
помещението. Притежава вградена 
пароизолация, която гарантира бърз 
монтаж. Подходяща е за минерални 
основи и може да се монтира и с 
подово отопление.

Silenzio Duo
От една страна тази подложка служи 
като шумоизолация, а от друга като 
парозизолация на подовата настилка. 
Подходяща е за минерални основи 
и може да се монтира и с подово 
отопление. Отлична е за зони, 
подложени на високо натоварване, 
особени за търговски помещения.

    Лесен монтаж1

Подложките на EGGER гарантират стабилен под.
При плаващ монтаж на паркет изборът на подходяща подложка е от съществено значение за постигане на перфектен външен 
вид и най-добри експлоатационни характеристики. Специалистите на EGGER са подбрали колекция от висококачествени 
подложки, които се монтират лесно, осигуряват отлична звукоизолация и осигуряват дълготрайни ползи.
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Всички показани и споменати декори са репродукции.

Всички наши подложки Silenzio отговарят на по-високите изисквания на EPLF и MMFA WOOD

Продукт Silenzio Easy Silenzio Easy SD Silenzio Duo Silenzio Cork Alu Flex

Категории подови 
настилки

Ламиниран 
паркет

Ламиниран 
паркет

Ламиниран 
паркет

Ламиниран 
паркет

Ламиниран 
паркет, Comfort, 
Design GreenTec

Основа дървена/
минерална минерална минерална дървена/

минерална минерална

Площ [m²] 15 15 10 10 26

Размери [m] 12 × 1,25 12,5 × 1,2 8,5 × 1,18 10 × 1 26 × 1

Дебелина [mm] 2 2 1,5 2 0,2

Натоварване ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓

Звук ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓

Пароизолация - ✓ ✓ - ✓

Подово отопление ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓

Съпротивление на 
натиск CS [kPa] 110 110 400 470 -

Подобряване на
шумоизолацията 
при стъпване 
ISLam [dB]

18 18 18 19 -

Подобряване 
на поглъщането 
на шума в 
помещението RWS 
[%]

27 27 38 - -

Пригодност за 
подово отопление 
с топла вода R 
[m² K/W]

0,057 0,057 0,04 0,039 0,004

Защита от влага 
SD [m] - 100 150 - 100
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Монтажен комплект
Монтажният комплект на EGGER е подходящ 
за всички подови настилки EGGER с монтажна 
система EGGER CLIC it!. Помага за бързия и 
правилен монтаж на вашата подова настилка.
Комплектът се състои от разделителни клинове, 
изтегляща скоба и трупче, изработено изцяло от 
масивен бук.

Alu Tape
Самозалепващата уплътнителна лента Alu от 
EGGER фиксира съединенията на подложния 
материал от EGGER. Уверете се, че няма опасност 
от повреждане на пода от издигаща се от 
основата влага.

Clic Sealer 
Водоустойчивият уплътнител EGGER CLIC Sealer 
предпазва подовата настилка от влага. Този 
уплътнител е отличното решение за входове в 
търговски обекти и за мокри помещения. Една 
туба запечатва около 10 m² от подовата настилка.

Професионални монтажни инструменти
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Всички показани и споменати декори са репродукции.

Лесен 
монтаж.
Лесна употреба: с монтажната 
система CLIC it! всички наши 
подови настилки са безопасни и се 
монтират бързо и лесно във всяко 
помещение. Профилът на нашите 
подови елементи е проектиран за 
оптимално прилягане, предлагайки 
същевременно допълнителна 
защита от проникване на влага.

  
  egger.com/clicit
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Декоративни первази 60 / 80 mm
Первазите в същия като подовата настилка декор осигуряват 
чист завършек и хармоничен облик. Здравите первази се 
състоят от сърцевина от MDF и водоустойчив декоративен слой.

Clip Star
Декоративните первази с височина 60 mm се монтират бързо 
и лесно с клипсите за закрепване EGGER Clipstar.

Ъгли и съединения 
Цъвпадащи по цвят ъглови и свързващи елементи за 
декоративни первази с височина 60 mm, осигуряващи 
перфектния завършек на ъглите на первазите.
    Налични в различни декори

Разполагате с гама от первази, които съответстват на 
нашите декори за подови настилки, както и с класически 
бели первази с различни височини и форми.

Подовите профили се предлагат в различни цветове 
за създаване на координиран облик, предлагайки 
същевременно максимална функционалност и 
издръжливост.

    Лесен завършек2

Размери: 
2400 × 60 × 17 mm
2400 × 80 × 14 mm 
    Налични в различни декори и в бяло 

EGGER первази и подови профили  
за чист завършек.
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Всички показани и споменати декори са репродукции.

Размери: 
2400 × 16 × 16 mm
    Налични в различни декори

Первази с профил “Хамбург” 100 / 70 mm
Извитият перваз в бяло с височина 100 mm или 70 mm създава силно впечатление, 
осигурявайки перфектен преход с привлекателен дизайн. Здравите первази 
се състоят от сърцевина от MDF и водоустойчив бял слой, който е подходящ за 
боядисване.

Кубични первази 100 / 80 / 60 / 40 mm
Кубичните бели первази с височина 100 mm, 80 mm, 60 mm или 40 mm осигуряват 
ефектен и чист преход към стената. Линейният и минималистичен дизайн е 
подходящ за боядисване. Здравите первази се състоят от сърцевина от MDF и 
водоотблъскващ бял слой.

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

Размери: 
2400 × 100 × 18 mm
2400 × 70 × 18 mm

Ъглови профили
Нашите первази за минималисти. Залепващата лента на гърба прави монтажа 
лесен и бърз. Тези первази се предлагат в различни цветове.
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Алуминиеви профили

HDF профили

Свързващ
1000 × 34 × 6,5-16 mm Mat. No. 1483066

2700 × 34 × 6,5-16 mm Mat. No. 1483105

Свързващ
2400 × 44 × 10 mm

Преходен
1000 × 44 × 6,5-16 mm Mat. No. 1483118

2700 × 44 × 6,5-16 mm Mat. No. 1483122

Преходен
2400 × 44 × 12 mm

Краен
1000 × 21 × 6,5-16 mm Мат. № 1483141

2700 × 21 × 6,5-16 mm Мат. № 1483065

Краен
2400 × 33 × 12 mm

Алуминиевите профили от EGGER предлагат решение за необходимите разширителни фуги в коридори и за големи подови 
покрития.
Включени са крепежна шина и крепежни материали.

Профилите от HDF на фирмата EGGER предлагат чудесно решение за чисти преходи към стени и врати, както и за покриване 
на необходимите разширителни фуги в коридори.
Не са включени крепежна шина и крепежни материали.

    Налични в различни декори

Открийте по-бързо.
Открийте правилната подова настилка в няколко лесни стъпки. 

С няколко лесни въпроса EGGER Floorfinder ще ви помогне да откриете 

най-подходящата за вашите нужди подова настилка.

 
egger.com/floorfinder

Добро съчетание
Отворени пространства и плавни преходи:

с нашите профили постигате изчистен облик.
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Всички показани и споменати декори са репродукции.

В нашия асортимент от аксесоари предлагаме подходящи продукти за почистване на подовите настилки и за премахване 
на малки драскотини по повърхността.

Clean It
Препаратът за почистване на подови настилки не само 
почиства подовата настилка, но има и антистатично 
действие. Благодарение на специалната си формула той 
защитава ръбовете и не остава никакви следи по пода.

Decor Mix & Fill
Ремонтен комплект за светли, средни и тъмни подови 
настилки. С тази ремонтна паста на водна основа леките 
наранявания и драскотини се отстраняват бързо и лесно.

    Лесна поддръжка3
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www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Deutschland

t +49 3841 301-0

f +49 3841 301-20222

flooring@egger.com

Експертите от нашия Сервизен център 
с радост ще ви помогнат!

Сервизен център AT

t +43 800 888 111 

sc.at@egger.com

Сервизен център DE

t +49 800 3443745 

sc.de@egger.com

Сервизен център CH

t +41 41 349 50 05 

sc.ch@egger.com

Сервизен център IT

t +39 800 782554 10881 

sc.it@egger.com

Сервизен център FR

t 00 800 4000 8800 

doc@egger.com

Сервизен център ES

t 00 800 4000 8800 

doc@egger.com

Сервизен център PT

t 00 800 4000 8800 

doc@egger.com

Сервизен център UK

t +44 845 606 8888 

productsupport@egger.com

Сервизен център RO

t +40 800 500 111

hotline.ro@egger.com


