Nápady pro život
Kolekce podlah
Egger PRO 2021+

VŽDY V DUCHU TRENDŮ.

Naše stylové světy pro
inspirující prostory.

VŽDY DOKONALE SLADĚNÉ.

Správná podlaha pro
jakýkoli požadavek.

VŽDY INDIVIDUÁLNÍ.

Rozmanité dekory, formáty
a povrchy.

Dub Clermont přírodní
EPC003

Dub Maribor šedý
EPL195
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EPD027

EGGER kolekce dekorativních materiálů:
F637 ST16 Chromix bílý

Vzájemně sladěné!
Naší nabídkou dekorů Interior Match z Trend Selection reagujeme
na vaše přání jednotného designu. Mnoho našich dekorů podlah
je sladěno s naším sortimentem výrobků pro nábytek a interiérový
design z EGGER kolekce dekorativních materiálů. Díky tomu
vznikají prostory plné charakteru a emocí.
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Objevte
vaše nápady.
Kdy se z místnosti stane mimořádné místo? Když do
ní vstoupí život. S krásnými okamžiky a vzácnými
vzpomínkami. Doma, kde spolu lidé mluví a smějí se,
kde možná vřou emoce, ale přesto zde můžete najít
klid. V kanceláři při týmové práci nebo v obchodě, kde
se zákazníci okamžitě cítí příjemně.
Prohlédněte si naše podlahy, jejichž kvalita a styl
dokonale odpovídají vašim přáním a nápadům.

32 Podlahy Laminát:
–
45 Prostor pro individualitu.
Chromix bílý
EPL168

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Rychlejší
vyhledávání.

Naše podlahy jsou nejlepší.
A vždy ty správné.
Obytné a pracovní prostory, vaše soukromá útočiště a podnikatelské prostory s náročným provozem: Perfektním
základem toho všeho jsou podlahy z Kolekce podlah EGGER PRO 2021+. Pro místnosti o různých rozměrech,
libovolné styly designu interiéru a různorodé požadavky nabízíme vždy vhodnou podlahu: Naši odolnou a vysoce
kvalitní podlahovou řadu Design GreenTec, teplou a útulnou podlahovou řadu Comfort nebo univerzální klasickou
podlahovou řadu Laminát.

Najděte si nejvhodnější podlahu v několika
jednoduchých krocích. Aplikace EGGER
Floorfinder vám pomůže najít ideální
podlahu pro vaše potřeby pomocí několika
jednoduchých otázek.

Ať již máte jakoukoli představu – u nás najdete vždy vhodné řešení pro vaši podlahu.

egger.com/floorfinder

Vždy tu správnou podlahu

5

Vždy tu správnou podlahu
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Dub Berdal přírodní
EPD034

Podlaha Design GreenTec
Robustní | Voděodolná | Vyrobená udržitelně

Dub Canton přírodní
EPC026

Podlaha Comfort

Teplá a měkká | Velmi tichá | Šetrná k životnímu prostředí

Dub Rillington tmavý
EPL012

Podlaha Laminát

Dlouhá životnost | Snadná údržba | Univerzální využití
Dub Galway přírodní
EPL196

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Vášeň pro dřevo je
nám vlastní.
Fascinující přírodní materiál: Základem naší práce bylo vždy šetrné využívání
dřeva – od efektivního zpracování zdrojů až po hotový produkt. Od založení
firmy EGGER, v roce 1961 v Tyrolsku v Rakousku, se vše točí kolem dřeva.
Zpracováváme pouze dřevo z regionálních a udržitelných lesů. Kromě toho
používáme recyklované materiály, kdykoli je to možné.
U nás nenajdete změkčovadla ani PVC. Všechny podlahy jsou zcela bez
škodlivých látek, dokonce i dekory jsou potištěny barvivy na bázi vody.
Z tohoto důvodu jsme získali řadu národních i mezinárodních environmentálních
certifikátů. Každý, kdo někdy vstoupil do místnosti s naší podlahou, pochopí
naši vášeň pro dřevo.

Více transparentnosti:
egger.com/ecofacts

7
Udržitelnost
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Z hlediska stylu
je důležitá
jen jedna věc:
Váš styl.

Dub Soria bílý
EPL177
Dub Berdal přírodní
EPD034

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Styly interiérového designu
jsou individuální. U nás najdete
vždy vhodnou podlahu, bez
ohledu na prostředí, v němž
se cítíte nejlépe, a ve kterém
nejraději žijete a pracujete.
Nechte se inspirovat našimi
stylovými světy.

9
Stylové světy

Dub Cardiff hnědý
EPL187

Stylové světy

8

Terrazzo Triestino šedé
EPL207
EGGER kolekce dekorativních materiálů:
F021 ST75 Terrazzo Triestino šedé

EGGER kolekce dekorativních materiálů:
U999 PT/ST76 Černá

To, co bylo kdysi krásné, se vrací: V rychle
se měnícím světě digitalizace roste touha
po známém a osvědčeném. Moderní
interpretace reprodukcí a přírodních
struktur jako je mramor, terrazzo a ořech,
charakterizují design, kde se minulost
a budoucnost prolínají ve stylové symbióze.

EGGER kolekce dekorativních materiálů:
W1000 ST9 Premiově bílá

Graphitewood
EPL171
EGGER kolekce dekorativních materiálů:
H1123 ST22 Graphitewood

EPD047

EPL207

EPL205

EPL181

EPL202

EPC033

EPL013

EPD038

EPL171

Dub Sherman antracitový
EPL186

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Stylové světy | Future Retro

11

Výběr našich dekorů.

Stylové světy | Future Retro
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Dub Olchon pískově béžový
EPL142

12

13

EPC031

EPL200

EPL182

EPC035

EPL184

EPL194

Výběr našich dekorů.

Stylové světy | Pure Nature

Stylové světy | Pure Nature

Zpátky k přírodě: Čím více vstupují do našich
životů technologie, tím více cítíme touhu po
původních materiálech. Dub je již dlouho
oblíbeným dřevodekorem v souladu se
současnými trendy. Ať již se jedná o přírodní
dřevodekory, nebo duby s prasklinami a suky
– vždy se jeví jako přizpůsobivý a autentický
dekor navozující poutavé kontrasty.

Dub Melba přírodní
EPL190

EPL031

EPL044

Zašlé dřevo
EPL176
EGGER kolekce dekorativních materiálů:
H1400 ST36 Zašlé dřevo

EPD036

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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EPL172

EPL168

EPL177

EPD006

EPL166

EPL189

Stylové světy | Light Urban

Stylové světy | Light Urban

Šarm městského stylu: Obytné a kancelářské
prostory jsou stále otevřenější, přechody
plynulejší. Přátelský a světlý design vyžaduje
inteligentní využití prostoru. Materiály jako dřevo,
kámen a kov, které jsou ovlivněné skandinávským
designem, navozují pocit komfortu a dojem, díky
němuž se ve světlém a prostorném prostředí cítíte
dobře.

EPL197

EPC030

EPL167

Výběr našich dekorů.

Borovice Inverey bílá
EPL028

Dub Asgil světlý
EPL154

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Dub Asgil Vintage
EPL188

Výběr našich dekorů.

Dub Vidora barevný
EPC036

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

EPL188

EPL068

EPL185

EPD043

EPC036

EPL187

Dub Santa Fe šedý
EPL193
EPL193

EPL195

EPL042
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Stylové světy | Perfect Imperfection

Stylové světy | Perfect Imperfection
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Perfektní, i když ne zcela
dokonalé. V designu je
populárním trendem to,
co je nepravidelné, rozbité
a nedokončené. Ručně vyráběné
nebo zvětralé materiály vyjadřují
přirozenost a emoce. Použitý
vzhled a průmyslový styl
v kombinaci s klidnými tvary,
rovnými liniemi a plochami
vytváří prostor plný charakteru.

Podlahy Design GreenTec
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Chromix stříbrný
EPD046
EGGER kolekce dekorativních materiálů:
F638 ST16 Chromix stříbrný

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Podlahy Design GreenTec

Podlahy Design
GreenTec .
Přirozeně dobrá
volba.
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EGGER kolekce dekorativních materiálů:
U999 PT/ST76 Černá

Stylový design a vysoká odolnost: Naše
podlahy Design GreenTec vám umožní
kombinovat nejlepším možným způsobem
komfort bydlení s funkčností, a zároveň vytvořit
dojem přírodního materiálu.

EGGER kolekce dekorativních materiálů:
W1000 ST9/PM Premiově bílá

Robustní povrch, vodotěsný a odolný vůči
skvrnám, je vhodný pro každodenní zátěž
a chrání podlahu, zatímco integrovaná korková
podložka spolehlivě pohlcuje kročejový hluk.
Díky voděodolné nosné desce GreenTec na bázi
dřeva jsou naše podlahy Design vhodné také
do koupelen a komerčních prostorů.
Nejen vzhled podlah, ale také jejich vnitřní
struktura je jedinečná: Přirozené, autentické
dekory dřeva nebo kamene podlah Design
GreenTec přitahují pozornost v každé místnosti.

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Dub Berdal přírodní
EPD034

Podlahy Design GreenTec

Mramor Berdal
EPD047

Podlahy Design GreenTec

20

Nová
přirozenost

Dobré
důvody!
Robustní
a odolné proti
drobnému
poškrábání

EPD028

Voděodolné
až 72 hodin

22

EPD028

Díky inovativní nášlapné ochranné
vrstvě jsou naše podlahy Design
GreenTec trvanlivé, odolné vůči
drobnému poškrábání i skvrnám,
mají antibakteriální vlastnosti
a snadno se čistí. Při využití
zátěžové třídy 33 jsou vhodné
také do velmi frekventovaných
komerčních prostorů.

Podlahy Design GreenTec

Podlahy Design GreenTec

Naše podlahy Design
GreenTec jsou voděodolné po
dobu až 72 hodin zásluhou
speciální struktury výrobku
s vodotěsným povrchem, nosnou
deskou GreenTec a tvarově
přizpůsobivým instalačním
systémem CLIC it!.

Vyrobené
udržitelně

Metal Rock antracitový
EPD043
EGGER kolekce dekorativních materiálů:
F121 ST87 Metal Rock antracitový

EPD045

Nechte se inspirovat:
egger.com/podlahy-design-greentec

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Na rozdíl od běžných vinylových
podlah neobsahují naše podlahy
Design GreenTec PVC. 100 %
dřeva pochází z regionálních
certifikovaných lesů. Integrovaná
podložka pro izolaci kročejového
hluku se vyrábí z recyklovaného
korku.

Atraktivní dekory s vysoce kvalitním provedením.
Vzhledově atraktivní design: Vyberte si autentické dřevodekory nebo realistické reprodukce kamene.

Podlahy Design GreenTec
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Dokonalé
složení.
Každá vrstva má svůj účel: Speciální struktura našich podlah Design GreenTec umožňuje jejich všestranné použití.

Více transparentnosti:
egger.com/ecofacts

69 % materiálů
z obnovitelných zdrojů

1

Ochranná nášlapná vrstva
s robustním a vodotěsným
povrchem.

2

Povrchová vrstva s autentickým
dekorem.

3

Nosná deska GreenTec – vhodná
také do koupelen a komerčních
prostorů.

4

Integrovaná korková podložka
absorbující hluk.

EPD028
Dub Waltham bílý

EPD006
Dub Preston bílý

EPD040
Dub Almington béžový

EPD044
Keramika Tessina krémová

EPD046
Chromix stříbrný

EPD033
Dub Pitaru

EPD034
Dub Berdal přírodní

EPD035
Dub Berdal kreativní

EPD041
Dub Almington přírodní
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EPD027
Dub Waltham přírodní

EPD003
Dub Sereda

EPD005
Dub Preston hnědý

EPD043
Metal Rock antracitový

EPD007
Dub Preston tmavě hnědý

EPD036
Ořech Bedollo střední

EPD009
Dub Preston tmavý

EPD042
Dub Almington tmavý

EPD038
Mramor Parrini šedý

EPD045
Břidlice Jura antracitová

55 % zbytků z pilařské výroby

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Podlahy Design GreenTec

Dub Pitaru
EPD033

EPD047
Mramor Berdal

27

Podlahy EGGER Comfort

Podlahy Comfort
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Podlahy Comfort:
Pro chvíle pohody
v každodenním životě.

Dub Vidora přírodní
EPC035

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Dobré
důvody!

Vyrobeno
pro
pocit pohody.
Teplo a bezpečí:
U našich podlah Comfort budete
vnímat pohodlí od prvního kroku.
Jejich tajemství: Dvě komfortní
vrstvy korku, které udržují teplo
a izolují kročejový hluk. Tím
přispívají k odpočinku nejen doma,
ale také v hotelových pokojích nebo
studiích jógy.

Ať již v obytných nebo pracovních
prostorech - vždy se můžete těšit
na komfort navozující pocit klidu
a pohody.

EPC001

Zásluhou speciální korkové vrstvy
jsou naše podlahy Comfort příjemně
měkké. Vzduchové buňky korku
shromažďují teplo a podlahy jsou
pocitově příjemné a útulné. A přímo
lákají k chození naboso.

29

Skutečné ticho
Máte rádi ticho? Ano, jistě.
Vrstva korku v horní i dolní
části podlahových desek
snižuje kročejový hluk
i ostatní zvuky.
Díky našim podlahám Comfort
je každodenní život tichý
a klidný.

Podlahy Comfort

Podlaha Comfort

28

Harmonicky ladí i s různými
trendy v interiérovém designu
a rozmanitými typy návrhů.
Naše podlahy Comfort se
vyznačují snadno udržovatelným
a antibakteriálním povrchem, který
je odolný vůči působení světla
i silnému UV záření.

Teplé a měkké

EPC001

Šetrné k životnímu
prostředí a vhodné
pro zdravé bydlení

EPC001

Dub Clermont hnědý
EPC004

Naše podlahy Comfort jsou ze 100 %
bez PVC a skládají se z 90 %
z obnovitelných surovin, včetně
korku a vláken dřeva ze stromů
z lesů s certifikací PEFC.

Nechte se inspirovat:
egger.com/podlahy-comfort

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Který dekor ve vás vyvolává pocit komfortu?
Autentické dekory v celé řadě možností: Naše podlahy Comfort vyvolávají nejen pocit pohody, ale udávají i tón celého prostoru.
Pro mimořádné efekty podlah využíváme moderní technologii digitálního HD tisku.

Dub Villanger barevný
EPC021

Díky svému složení a použitým přírodním materiálům přispívají naše podlahy Comfort k příjemnému
a zdravému životnímu prostředí.

Více transparentnosti:
egger.com/ecofacts

90 % materiálů
z obnovitelných zdrojů

1

Ochranná vrstva proti UV záření
Šetrná k životnímu prostředí

2

HD digitální tisk dekoru

3

Elastická komfortní vrstva
vyrobená z korku

4

HDF Quell stop plus nosná deska
vyrobená z přírodních vláken dřeva

5

Integrovaná korková podložka
izolující kročejový hluk

EPC002
Dub Waltham bílý

EPC029
Dub Calenberg

EPC021
Dub Villanger barevný

EPC026
Dub Canton přírodní

EPC015
Dub Waldeck světlý

EPC040
Dub Aritao

EPC042
Dub Aritao šedý

EPC034
Melara

EPC031
Dub Berdal přírodní
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EPC035
Dub Vidora přírodní

EPC014
Dub Waldeck přírodní

EPC001
Dub Waltham přírodní

EPC003
Dub Clermont přírodní

EPC041
Dub Aritao přírodní

EPC030
Ořech Bedollo světlý

EPC036
Dub Vidora barevný

EPC037
Dub Vidora šedý

EPC004
Dub Clermont hnědý

EPC033
Ořech Tureni tmavý

64 % zbytků
z pilařské výroby

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Podlahy Comfort

Podlahy Comfort
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Komfort
v každém detailu.

EPC020
Dub Villanger

33
Podlahy Laminát

Podlahy Laminát
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Podlahy Laminát:
Prostor
pro individualitu.
Dub Sherman Cogniac hnědý
EPL184
EGGER kolekce dekorativních materiálů:
H1344 ST32 Dub Sherman koňakově hnědý

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Moderní,
autentické,
univerzální:
Naše podlahy Laminát.

35
Podlahy Laminát

Podlahy Laminát
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Dub Ripon tmavý
EPL013
Dub Sherman světlešedý
EPL205

Podívejte se,
jak dobře vypadají.
Který dekor se nejlépe hodí do
vašeho prostoru? Pomocí aplikace
Vizualizátor podlah EGGER můžete
své nápady snadno a rychle
vizualizovat:

Od útulného obývacího pokoje až k puristickému
loftu, od rustikální jídelny až k příjemnému
hotelovému pokoji: Laminát je jednou
z nejpopulárnějších podlahových krytin. A také
jednou z nejvšestrannějších.
Díky rozmanitosti trendových a autentických
dekorů ve vzhledu od masivního dřeva až po
skandinávskou lehkost a stylovou eleganci – vždy
najdete optimální design podle přání pro jakékoli
prostory nebo interiérový design.

Dub Cardiff hnědý
EPL187

Kromě nabídky široké škály dekorů jsou naše
laminátové podlahy charakteristické svým
kvalitním zpracováním a funkčními vlastnostmi.
Jsou robustní a snadno se udržují, jsou flexibilní
a rychle se instalují. To vše při vynikajícím poměru
ceny a kvality.
Zažijte kvalitu našich podlah řady Laminát na
každém kroku.

egger.com/vizualizace-podlah

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Dobré
důvody!

Vše
hovoří pro
laminát.
S dlouhou
životností
a trvanlivé

EPL116

Naše podlahy řady Laminát
vyrábíme tak, aby byly trvanlivé
a robustní, a mohli jste z nich
mít dlouhodobý užitek. Jsou
odolné proti oděru a vynikají i po
mnoha letech svou světelnou
stálostí.

Snadná údržba
a antibakteriální
Naše podlahy Laminát
odpuzují nečistoty, snadno
se čistí, a navíc mají také
antibakteriální vlastnosti.
Zásluhu na tom má povrch
z melaminové pryskyřice,
který neposkytuje živnou půdu
choroboplodným zárodkům.
Jsou antistatické a snižují tak
elektrické výboje.

37
Podlahy Laminát

Podlahy Laminát
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Šetrné vůči zdrojům
a ekologické. Dřevo pro naše
laminátové podlahy pochází
z udržitelných lesů. Cenný
příspěvek k vědomému přístupu
k přírodě a ke zdravému klimatu
v interiéru.

EPL116

Univerzálně
použitelné

EPL154

Nechte se inspirovat:
egger.com/podlahy-laminat
Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Díky skutečně velkému množství
dekorů a formátů se naše
podlahová řada Laminát hodí do
téměř každé místnosti. Lze ji bez
problémů položit i na podlahu
s podlahovým vytápěním.
Voděodolné podlahy Laminát
Aqua+ naleznou navíc optimální
využití také ve vlhkém prostředí.

Dub Olchon bílý
EPL141

Dub Soria přírodní
EPL179

Podlahy Laminát Aqua+
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Vždyť
je to jen
voda.
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Podlahy Laminát Aqua+

EGGER kolekce dekorativních
materiálů:
F186 ST9 Beton Chicago světle šedý

Sbohem chladným dlaždicím: Vyberte si
podlahu, která je vyrobena udržitelným
způsobem a snadno se pokládá. Naše
podlahová řada Laminát je díky speciální
technologii Aqua+ spolehlivě voděodolná.
Díky voděodolné nosné desce Aqua+ je ideální
do koupelen, kuchyní, chodeb a předsíní,
a samozřejmě i pro komerční použití s častým
úklidem. Naše podlahy řady Laminát Aqua+ lze
totiž snadno čistit, a to i parními čističi.

Mramor Levanto světlý
EPL005

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Mramor Berdal
EPL169

Vyrobené pro
dlouhou životnost.

Správná volba pro všechny požadavky.
Takový výběr! Díky široké nabídce dekorů umožňují naše podlahy řady Laminát vytvořit pěkný interiérový design podle vašich
požadavků. Dekory, které jsou k dispozici také ve variantě Laminát Aqua+, snadno rozpoznáte podle symbolu.
Všechny dostupné dekory najdete na egger.com/dekory-podlah

B

Dub Bayford světlý
EPL200

EPL126
Kámen Santino světlý

B
EPL170
Whitewood

B
EPL169
Mramor Berdal

B
EPL005
Mramor Levanto světlý

EPL034
Dub Cortina bílý

B
Podlahy Laminát

Vzhled masivního dřeva a parket jsou populárním
trendem. Pure Solids tento trend zdůrazňuje
a kombinuje vysoce kvalitní a přírodní design
s hodnotnými vlastnostmi podlah řady Laminát.

EPL093
Dub polární

EPL172
Borovice Inverey Vintage

EPL199
Dub Bayford bílý

EPL028
Borovice Inverey bílá

EPL188
Dub Asgil Vintage

EPL168
Chromix bílý

EPL153
Dub Asgil bílý

EPL141
Dub Olchon bílý

EPL177
Dub Soria bílý

EPL085
Dub Village bílý

EPL108
Kaštan bílý Girona

EPL123
Dub Waltham bílý

EPL064
Dub Abergele přírodní

EPL038
Dub Křídový

EPL026
Dub Western světlý

B

Více informací:
egger.com/podlahy-trendy

Podlahové desky naší řady Laminát jsme vyrobili se zvlášť dlouhou životností, tak aby mohly dlouho plnit své slíbené
vlastnosti.

Více transparentnosti:
egger.com/ecofacts

– 6,01 kg CO₂/m²

1

Robustní povrch, vysoce odolný
proti poškrábání

2

Vrstva dekoru

3

HDF Quell stop plus nosná deska
vyrobená z přírodních vláken dřeva
(volitelně s nosnou deskou Aqua+)

4

Protitahový papír

86 % materiálů
z obnovitelných zdrojů

B
EPL045
Dub Newbury bílý

B
EPL033
Dub Verdon bílý

EPL143
Dub Cesena bílý

B
EPL137
Dub Elton bílý

EPL095
Dub Brooklyn bílý

54 % zbytků
z pilařské výroby

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.
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Podlahy Laminát

40

B
EPL183
Dub Sherman světlý

EPL039
Ashcroft Wood

EPL051
Dub Corton bílý

EPL189
Dub Melba béžový

EPL190
Dub Melba přírodní

EPL018
Dub La Mancha

B
EPL080
Dub Nord světlý

EPL197
Dub Galway béžový

B

Podlahy Laminát
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EPL178
Dub Soria světle šedý

B
EPL142
Dub Olchon pískově béžový

EPL092
Dub Zermatt pískově béžový

EPL154
Dub Asgil světlý

B
EPL068
Dub Abergele tmavý

EPL119
Dub Raydon bílý

EPL046
Dub Newbury světlý

EPL058
Dub Clifton přírodní

EPL149
Dub Cesena přírodní

EPL074
Dub Dunnington světlý

EPL185
Dub Sherman šedý

EPL115
Dub Starwell přírodní

EPL139
Dub Murom

EPL116
Dub Bayford přírodní

EPL037
Dub Trilogy cappuccino

EPL031
Borovice Inverey tmavá

43
EPL105
Dub Shannon medový

EPL201
Dub Arcani pískový

EPL179
Dub Soria přírodní

EPL194
Dub Maribor přírodní

B
EPL102
Dub Amiens světlý

EPL184
Dub Sherman Cogniac hnědý

EPL122
Dub Waltham přírodní

EPL156
Dub Asgil medový

EPL131
Dub Punata

EPL065
Ořech Langley světlý

EPL202
Dub Arcani šedobéžový

EPL019
Dub Parketa tmavý

B
EPL144
Dub Olchon medový

B
EPL036
Dub Bardolino šedý

EPL150
Dub Cesena šedý

EPL198
Dub Predaia přírodní

EPL173
Jilm Lona přírodní

B
EPL103
Dub Hamilton

EPL089
Dub Grove

B

B
EPL207
Terrazzo Triestino šedé

EPL182
Dub divoký přírodní

B
EPL204
Dub Sherman světlehnědý

EPL035
Dub Bardolino

EPL208
Dub Nord přírodní

B

B
EPL015
Dub Valley kouřový

EPL096
Dub Grayson přírodní

B
EPL200
Dub Bayford světlý

EPL134
Dub Ilmen

B
EPL107
Dub Hamilton krémový

EPL138
Dub Murom šedý

EPL012
Dub Rillington tmavý

EPL166
Beton Chicago světle šedý

EPL180
Dub Soria šedý

B
EPL118
Dub Bayford šedý

EPL090
Akácie pestrá

EPL047
Dub Newbury tmavý

B
EPL205
Dub Sherman světlešedý

EPL196
Dub Galway přírodní

EPL159
Dub Valley přírodní

EPL081
Dub Nord hnědý

B
EPL192
Dub Santa Fe vintage

EPL146
Dub Olchon kouřový

EPL140
Dub Narva

EPL167
Sparkle Grain šedý

EPL191
Dub Melba hnědý

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Podlahy Laminát

EPL011
Dub Rillington světlý

EPL073
Dub Whiston tmavý

EPL181
Dub Soria hnědý

EPL013
Dub Ripon tmavý

Dobrá kombinace!

EPL016
Dub Valley kávový

EGGER kolekce dekorativních materiálů:
F186 ST9 Beton Chicago světle šedý
EPL076
Dub Brynford šedý

EPL193
Dub Santa Fe šedý

EPL043
Dub Hunton světlý

EPL176
Zašlé dřevo

EPL147
Dub Olchon tmavý

B
EPL195
Dub Maribor šedý

Podlahy Laminát
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EPL104
Dub Hamilton tmavý

EPL075
Dub Dunnington tmavý

Můžete kombinovat podlahy řad Design
GreenTec, Comfort i Laminát a vytvořit dokonalé
propojení designu využitím sladěných dekorů.

B
EPL066
Ořech Langley červený

Otevřené prostory a plynulé přechody:
V prostoru, kde splývají hranice pro bydlení
a práci, je nutné myslet na variabilitu. I v rámci
jedné místnosti. Kombinace kontrastních,
avšak harmonicky sladěných dekorů a podlah
vytváří strukturu, čisté linie a atraktivní design.

Ořech Bedollo střední
EPD036

EPL174
Dub Agira hnědý

45

B
EPL067
Ořech Langley tmavý

EPL175
Ořech Bedollo tmavý

EPL100
Dub Nord koňak

EPL091
Ořech La Paz

EPL078
Dub Brynford hnědý

EPL050
Dub Corton černý

EPL186
Dub Sherman antracitový

EPL110
Akácie Moor

EPL117
Dub Bayford tabák

EPL044
Dub Hunton tmavý

B
EPL136
Dub Lasken

EPL187
Dub Cardiff hnědý

Všechny dostupné dekory najdete na
egger.com/dekory-podlah

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

EPL042
Dub Halford černý

B
EPL171
Graphitewood

Ořech Bedollo světlý
EPC030

B
EPL127
Kámen Santino tmavý

Dub Berdal kreativní
EPD035

Dub Berdal přírodní
EPD034

Více informací:
egger.com/podlahy-trendy

Podlahy Laminát

EPL109
Ořech Mansonia

Pro design,
co má formát.

Vypadá jako dřevo.
A to i pocitově.

Harmonickým dekorem podlahy a vybraným barevným odstínem můžete v každém
prostoru vytvořit požadovanou atmosféru. Žilkováním a použitím vhodné struktury
dekoru můžete dodat do místnosti potřebný klid nebo můžete naopak vzhled místnosti
zajímavě oživit. Dalších efektů můžete dosáhnout volbou správného formátu podlahové
desky. Velké místnosti optimálně zvýrazníte pomocí dlouhých, širokých desek, zatímco
malé místnosti budou vypadat větší díky krátkým a úzkým podlahovým deskám.

Deepskin – výrazná struktura
s hloubkou

Věrná reprodukce navozující
autentický dojem. Naše
povrchy s technologií
synchronizovaných pórů
oživují dekory tím, že
dávají vyniknout sukům,
trhlinám a žilkování. Dekor
je v naprostém souladu se
strukturou jak z hlediska
vizuálního, tak hmatového.

Mineral – nepravidelný, surový
charakter

327 × 1292 mm

246 × 2050 mm

135 × 1292 mm

Kingsize

Long

Medium

5

246 × 1292 mm

4

Large

327 × 1292 mm
Kingsize

3

193 × 1292 mm

246 × 1292 mm
Large

2

Classic

193 × 1292 mm

2

Large
Zvýrazňuje dojem prostoru a ladí dobře s dekory
venkovských domů.

4

Long
Ideální pro velkoplošný interiérový design
a otevřený koncept bydlení. Zvýrazňuje také efekt
dlouhých, úzkých místností.

5

Medium
Dokonalé řešení pro malé místnosti nebo
mimořádně autentický parketový vzhled.

Kingsize
Ve velkých místnostech rozvinou dekory veškerou
svou krásu. Ať už s dřevodekorem nebo vzhledem
dlaždic – Kingsize zanechá vždy dojem.

Více informací:
egger.com/formaty-podlah
Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

1

Podlahy Comfort Podlahy Laminát

Classic
Díky vyváženým proporcím se hodí do každé
místnosti.

Natural Pore – autentický dřevodekor
věrný přírodnímu vzhledu

Smoothtouch – přírodní a sametový
povrch

3

1

3

Omnipore – elegantní přírodní póry
dřeva

2

Dub Valley přírodní
EPL159

47
Formáty od podlah až po stropy

Podlahy Design GreenTec

1

Classic

246 × 1292 mm
Large

Dub Valley přírodní
EPL159

193 × 1292 mm

Povrchové struktury

46

2

Classic

1

1
Každý začátek je
snadný.

Dub Rillington světlý
EPL011

48

Odpovídající podložky EGGER
zaručují ideální tlakovou
stabilitu a vysokou úroveň
izolace kročejového hluku
i celkové snížení ostatních
zvuků. Lze je používat také
v případě podlahového vytápění
a jsou vhodné i pro vlhké
místnosti.

49

2

Příslušenství

Příslušenství

Pěkné
zakončení.
Naše podlahové lišty ve
sladěném dekoru nebo v bílé
barvě a odpovídající podlahové
profily doplňují celkový vzhled
podlahy. Můžete tak kombinovat
atraktivní vzhled s maximální
funkčností a dlouhou životností.

Jednotný vzhled
od začátku až do konce.
Při pokládce podlahy je samozřejmě nejdůležitější
vlastní podlaha. Nejlepšího výsledku však dosáhnete se
správným příslušenstvím. Naše výrobky jsou vzájemně
dokonale sladěné. Radost z kvality začíná již položením

podlahy EGGER. A aby hned tak neskončila, vyrábíme
podlahy nejen trvanlivé a odolné, ale nabízíme k nim
také vysoce kvalitní produkty pro následnou péči. Vaše
podlaha tak bude zářit jako nová i dlouho po pokládce.

3
Dobrá péče.
S výrobky EGGER pro péči
o podlahy máte vždy po ruce
vhodný produkt.

Více informací:
egger.com/podlahy-prislusentstvi

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Snadná
pokládka.
Snadné použití: Pomocí instalačního
systému CLIC it! lze všechny naše
podlahy v jakémkoli prostoru
bezpečně, snadno a rychle položit.
Vysoká těsnost profilu a optimální
sesazení poskytují dodatečnou
ochranu proti vlhkosti.
Více informací:
egger.com/clicit

Objevte ještě
více nápadů
51
a inspirací.
Ořech Bedollo tmavý
EPL175

Najděte specializovaného
distributora a instalační firmu ve
vaší blízkosti:
egger.com/podlahy-distributori

Podívejte se,
co vzájemně
ladí.
Dub Olchon medový
EPL144

Náš vizualizátor podlah EGGER vám umožní zjistit,
jak může dekor změnit vzhled vaší místnosti.
Jednoduše nahrajte fotografii, vyberte dekor
a proměňte svou místnost:
egger.com/vizualizace-podlah
Líbí se vám dekor? Objednejte vzorek a požádejte
o radu svého odborného prodejce.

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Nejlepší místo pro tipy, trendy
a inspiraci pro vaše nové podlahy
EGGER: Na egger.com/podlahy
najdete všechny informace o našich
podlahách a dekorech, inspirativních
tématech interiérového designu,
i o prodejcích a instalačních firmách
ve vašem okolí.

Dub Sereda
EPD003

Dub Admington béžový
EPD040

Inspirace

Instalační systém | CLIC it!
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Víte, že... Kolekce podlah EGGER
PRO 2021+ je k dispozici výhradně
u vašeho specializovaného
prodejce, který vám rád poradí.
S instalační firmou podle vašeho
výběru nemusíte při pokládce dělat
kompromisy. Kromě rozsáhlých
servisních a záručních výhod si
můžete být jisti, že specializovaná
firma má vždy správnou metodu
pro řešení obtížných míst, jako jsou
výřezy pro potrubí topení, nerovná
podlaha nebo přechody k dlaždicím
a dalším podlahám.

Odborníci v našem servisním středisku

1517406 F1 EGGER PRO 2021 PROSPEKT CZ BR_flo_egger_pro_2021_endconsumer_cz_JOB21737
Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce. Výběr barevně sladěného dekoru je možný pouze
u originálního vzorku. Vzhledem k barevným rozdílům v tisku se mohou barvy skutečného produktu lišit.

vám rádi pomohou!
Service Centre AT

Service Centre IT

Service Centre PT

t +43 800 888 111

t +39 800 782554 10881

t 00 800 4000 8800

sc.at@egger.com

sc.it@egger.com

doc@egger.com

Service Centre DE

Service Centre FR

Service Centre UK

t +49 800 344 3745

t 00 800 4000 8800

t +44 845 606 8888

sc.de@egger.com

doc@egger.com

productsupport@egger.com

Service Centre CH

Service Centre ES

Service Centre RO

t +41 41 349 50 05

t 00 800 4000 8800

t +40 800 500 111

sc.ch@egger.com

doc@egger.com

hotline.ro@egger.com

www.egger.com
EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Germany
t +49 3841 301-0
f +49 3841 301-20222
flooring@egger.com

