Și mai multe soluții de la EGGER
Noutăți despre produse
Colecția EGGER de produse decorative 2020–22

Colecție
extinsă până
la finalul lui
2023

Extindem Colecția EGGER de produse decorative până la finalul anului 2023 și vă oferim
posibilitatea unei planificări mai exacte și mai multă libertate de design pentru a vă pune
ideile în practică, datorită optimizării sortimentelor de produse și a disponibilității.

Upgrade: plăcile lăcuite PerfectSense®
Premium Matt și Premium Gloss
Am îmbunătățit calitatea plăcilor noastre lăcuite PerfectSense. Aceasta înseamnă că acum
puteți utiliza suprafețele mate și ultralucioase pentru aplicații orizontale. În combinație cu
bine-cunoscutele proprietăți anti-amprentă și antibacteriene ale suprafeței, plăcile lăcuite
PerfectSense oferă acum o gamă largă de beneficii pentru clienții dvs.
Beneficii suplimentare:
 Procesare mai ușoară
 Rezistență îmbunătățită la microzgârieturi și la zgâriere
 Sigur pentru produse alimentare
 Premium Matt (PM) este adecvat pentru aplicații orizontale
 Premium Gloss (PG) este adecvat pentru aplicații orizontale pe suprafețe care sunt
supuse uzurii într-o mai mică măsură
 Aflați mai multe informații accesând
https://www.egger.com/shop/ro_RO/produse/interior/colectia-decorativa/perfectsense

Plăci lăcuite
PerfectSense Premium Gloss
U999 PG Negru

Plăci lăcuite
PerfectSense Premium Matt
U999 PM Negru
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U9991 PT
Negru colorat în
masă

Laminate PerfectSense Topmatt
cu miez colorat

Produs nou: laminat PerfectSense®
Topmatt cu miez colorat
Acest produs nou combină avantajele oferite de o suprafață lăcuită super-mată, catifelată
și caldă, cu proprietăți anti-amprentă, cu cele oferite de un laminat cu miez colorat.
Îmbinările în unghi și canturile devin aproape invizibile, pentru un efect maxim. Suprafața
lăcuită, întărită cu fascicule de electroni, este rezistentă la uzură, impact și zgârieturi.
Decoruri disponibile:
 W1101 PT Alb alpin colorat în masă
 U9991 PT Negru colorat în masă
 Aflați mai multe informații accesând www.egger.com/laminates-pt-coloured-core

Toate decorurile noastre
prezentate și menționate sunt imitații.
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W1101 PT
Alb alpin colorat în
masă

Eurodekor Flammex
H1334 ST9
Stejar Sorano deschis

Noul principiu de lucru:
Eurodekor® Flammex
Procesul nostru de producție nou dezvoltat integrează efectul ignifug în stratul de acoperire. Un
agent intumescent din interiorul hârtiei de balans declanșează o reacție chimică în mai multe
etape. Aceasta formează un strat de spumă de carbon care are un efect izolator asupra plăcii
pe bază de lemn. Beneficiați de o varietate mai mare de panouri suport și, prin urmare, de mai
multe opțiuni pentru proiecte.
Caracteristici noi ale produsului:
 Creșterea grosimii cu 0,6 mm datorită construcției multistratificate pe ambele fețe
 Proprietăți ignifuge indiferent de panoul suport
 Placa de PAL nu mai este roșie
 Clasificare drept B-s2,d0 conform EN 13501-1
 Urmăriți videoclipul pentru a vedea cum funcționează
 Găsiți mai multe informații accesând www.egger.com/flammex
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Noua ofertă de decoruri:
blaturi de lucru din laminat compact
Blatul de lucru din laminat compact de 12 mm, subțire și rezistent, este livrat cu o
teșitură în partea de sus și de jos a laturilor longitudinale. Acest lucru evidențiază
aspectul său modern, care este subliniat și prin culorile de miez asortate.
Există două noi decoruri în gama de blaturi de lucru din laminat compact:
 F186 ST9 Beton Chicago gri deschis
 F206 ST9 Pietra Grigia negru
 Aflați mai multe informații accesând www.egger.com/compact-worktops

F186 ST9
Beton Chicago gri
deschis

F206 ST9
Pietra Grigia negru

H1714 ST19
Nuc Lincoln

Toate decorurile noastre
prezentate și menționate sunt imitații.

F206 ST9
Pietra Grigia negru
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Blat de lucru din laminat compact
F206 ST9
Pietra Grigia negru

Toate optimizările produselor dintr-o privire
Produse
Optimizare

Eurodekor
Flammex

Eurodekor

Iese din producție grosimea de
32 mm

X

Eurodekor
MDF Flammex

X

Eurodekor
Plus

Panouri
compozite

X

X

Se extinde gama de grosimi pentru
Eurospan P2 și MDF

X

Disponibil suplimentar la calitatea
P3

X

Schimbări în disponibilitatea
structurilor multistrat.
Structuri vizate: ST16, 19, 20, 87

X

X

X

Standardizarea cantității minime
pentru comenzi (24 buc.)

X

X

X

OSB
Combiline

X

Iese din producție OSB Combiline
→ Alternativă: Eurodekor Plus ML06
– construcție multistrat

X

Plăcile de PAL Flammex nu mai sunt
disponibile
→ Iese din producție panoul
compozit Flammex

Optimizare

Upgrade al calității PerfectSense

X

Plăci lăcuite
PerfectSense Premium Matt și
Premium Gloss

Laminat PerfectSense
Topmatt cu miez colorat

Blaturi de lucru din laminat
compact

X

Produse noi W1101 PT
și U9991 PT

X

2 decoruri noi la dimensiuni de
4.100 x 650 x 12 mm și
4.100 x 920 x 12 mm

X
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Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații. Vă recomandăm consultarea unei mostre originale pentru
alegerea decorului asortat cromatic. Din cauza variațiilor în procesul de tipărire, culorile pot diferi ușor față de produsul
original. Supus modificărilor tehnice și erorilor de tipar.

info-urb@egger.com

