Ideer for livet
Egger PRO
Flooring Collection 2021+

ALTID MED PÅ NODERNE.

En verden af stile
til betagende rum

ALTID ET MATCH.

Det rette gulv til
enhver lejlighed.

ALTID PERSONLIGT.

Alsidige dekorer, formater
og overflader

Clermount eg natur
EPC003

Maribor eg grå
EPL195
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Koordineret med hinanden!

18 Design-gulv GreenTec:
–
25 Et naturligt godt valg.

Med vores Interior Match dekorpakke fra Trend Selection
overholder vi dine krav til design. Mange af vores gulvdekorer
er koordineret med vores sortiment af gulve og produkter til
interiørdesign fra kollektionen Egger Decorative Collection. Det
skaber unikke beboelsesrum, der er fulde af karakter og følelser.
Flere oplysninger:
egger.com/flooring-trends

26 Comfort-gulv
–
31 Til livets afslappede
øjeblikke.
32 Laminat-gulve:
–
45 Plads til personlighed.

46 Føl dig godt tilpas:
Realistiske
overfladeteksturer.
47 For enhver lokalestørrelse:
Gulvplankeformater
48 Passer perfekt til vores
–
49 gulve: Vores tilbehør.
50 Let at lægge:
Vores lægningssystem
CLIC it!
51 Mere inspiration på World
Wide Web:
egger.com/flooring

Opdag
dine ideer
Hvornår bliver et beboelsesrum til et ganske særligt
sted? Når livet flytter ind. Med skønne øjeblikke og
pragtfulde minder. Et sted, hvor man snakker og griner,
måske følelser, der bobler op, men du kan stadig finde
fred. På kontoret, hvor teamet arbejder tæt sammen,
eller i butikken, hvor kunderne straks føler sig godt
tilpas.
Oplev vores gulve, hvor kvalitet og stil går perfekt i tråd
med dine ideer og koncepter.

Chromix hvid
EPL168

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

Indhold
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Find det
hurtigere.

Vi har de bedste gulve.
Altid det helt rigtige gulv.
Til en blanding af beboelses- og arbejdsområder - måske et privat tilflugtssted og en forretning ud til offentlig
transport. Det perfekte grundlag for alt dette er gulvet EGGER PRO Flooring Collection 2021+. Vi har det rigtige gulv til
enhver rumstørrelse og ethvert behov. Fra vores modstandsdygtige og førsteklasses Design-gulv GreenTec til vores
varme og hyggelige Comfort-gulv eller vores alsidige klassiske Laminat-gulve.

Find det rette gulv til dig selv ved hjælp af et
par simple trin. EGGER Floorfinder hjælper
dig med at finde det perfekte gulv med et par
simple spørgsmål.

Uanset hvad end du har i tankerne: Vi har den helt rigtige gulvløsning for dig.

egger.com/floorfinder

Altid det helt rigtige gulv
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Altid det helt rigtige gulv
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Berdal eg natur
EPD034

Design-gulv GreenTec

Robust | vandfast | Bæredygtig produktion

Abakan eg
EPC038

Comfort-gulv

Varmt og blødt | Meget fredfyldt | Miljøvenligt

Rillington mørk eg
EPL012

Laminat-gulv

Slidstærkt | Let at vedligeholde | Universal anvendelse
Gateway eg natur EPL196

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

Vores passion for træ
falder os helt naturligt.
Et fascinerende råmateriale: Respektfuld brug af træ har altid været
hjørnestenen i vores arbejde - fra effektiv bearbejdning af råmaterialer til det
færdige produkt. Siden EGGER blev grundlagt i 1961i Tyrol/Østrig, har alt handlet
om træ i virksomheden. Vi bruger træ fra regionalt og bæredygtigt skovbrug.
Derudover bruger vi altid genbrugsmaterialer, når vi kan.
Vi bruger ikke blødgøringsmidler eller PVC. Alle gulvene er ædle produkter uden
toxiner, så selv dekorernes tryksværte består af vandbaserede farvestoffer.
Derfor har vi fået tildelt mange nationale og internationale miljøcertifikater.
Når du går ind i et lokale, der har fået lagt et af vores gulve, vil du forstå vores
passion.

Større gennemsigtighed
egger.com/ecofacts

7
Bæredygtighed

6

Cardiff eg brun
EPL187

Stilverdener

8

Inden for stil
tæller kun en ting:
Din stil.

Soria eg hvid
EPL177
Berdal eg natur
EPD034

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

Interiørdesignstile er
personlige. Uanset hvilket
miljø, du bedst kan lide at bo
og arbejde i, finder du det helt
rigtige gulv hos os. Lad vores
stilverdener inspirere dig.

9
Stilverdener

Triestino terrazzo grå
EPL207
EGGER Decorative Collection:
F021 ST75 Triestino Terrazzo grå

EGGER Decorative Collection:
U999 PT/ST76 Black

EGGER Decorative Collection:
W1000 ST9/PM Premium White

Graphitewood
EPL171
EGGER Decorative Collection:
H1123 ST22 Graphitewood

EPD047

EPL207

EPL205

EPL181

EPL202

EPC033

EPL013

EPD038

EPL171

Sherman eg antracit
EPL186

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

11
Stilverdener | Future Retro

Det der engang var smukt, vender
tilbage: Længslen efter det velkendte og
veldokumenterede vokser hurtig i den
hurtigt skiftende digitaliserede verden.
Moderne fortolkninger af efterligninger og
naturlige teksturer som marmor, terrazzo og
valnød, karakteriserer designet, hvor fortid
og fremtid indgår i stilistisk symbiose.

Et udvalg af vores dekorer.

Stilverdener | Future Retro
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Olchon eg sandbeige
EPL142

12

13

Et udvalg af vores dekorer.

EPC031

EPL200

EPL182

EPC035

EPL184

EPL194

Stilverdener | Pure Nature

Stilverdener | Pure Nature

Tilbage til naturen: Jo mere teknologien finder
vej ind i vore hjerter, desto mere føler vi trang
til at omgive os med originale materialer.
Eg er fortsat en populær trend inden for
træ. Uanset om træet har naturlige årer eller
revner og knudrede konturer, ses det formbart
og autentisk, så der skabes spændende
kontraster.

Melba eg natur
EPL190

EPL031

EPL044

Attic træ
EPL176
EGGER Decorative Collection:
H1400 ST36 Attic træ

EPD036

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.
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15

EPL172

EPL168

EPL177

EPD039

EPL166

EPL189

Stilverdener | Light Urban

Stilverdener | Light Urban

Byens charme: Bolig- og kontorlokaler bliver mere
og mere åbne og overgangene tiltagende flydende.
Intelligent brug af boligarealet og et venligt og
lyst design. Påvirket af skandinavisk design giver
materialer som træ, sten og metal komfort, fordi de
inviterer dig til at føle dig godt tilpas i lette og lyse
omgivelser.

EPL197

EPC030

EPL167

Et udvalg af vores dekorer.

Inverey fyr Hvid
EPL028

Asgil eg lys
EPL154

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

Vidora eg farvet
EPC036

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

Et udvalg af vores dekorer.

Askil eg vintage
EPL188

EPL188

EPL068

EPL185

EPD043

EPC036

EPL187

Santa Fe eg grå
EPL193
EPL193

EPL195

EPL042
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Stilverdener | Perfect Imperfection

Stilverdener | Perfect Imperfection
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Det perfekte er, når det ikke er
helt perfekt. Inden for design
er det uregelmæssige, brudte
og ufærdige en populær trend.
Håndlavede eller vejrbidte
materialer formidler naturlighed
og følelser. Brugt look og
industriel stil i kombination med
rolige, retlinede konturer og
overflader skaber et rum fuldt af
karakter.

Design-gulv GreenTec
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Chromix sølv
EPD046
EGGER Decorative Collection:
F638 ST16 Chromix Silver

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.
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Design-gulv GreenTec

Design-gulv
GreenTec –
Et naturligt godt
valg.

21

EGGER Decorative Collection:
U999 PT/ST76 Black

Stilistisk design og en høj grad af
modstandsdygtighed: Med vores Design-gulv
GreenTec kan du med et virkelig flot resultat
kombinere boligkomfort og funktionalitet med
en rar og naturlig følelse uden vinyl.

EGGER Decorative Collection:
W1000 ST9/PM Premium White

Den robuste vandtætte og pletfrie overflade
kan modstå de daglige belastninger og
trykpåvirkninger, mens det indbyggede korklag absorberer lyden af fodtrin. Den vandfaste
træbaserede kerneplank gør GreenTec velegnet
til både badeværelser og erhvervslokaler. Vær
obs. på danske vådrumsregler
Det udvendige ligger på ingen måde under
for den gulvplankens indre komposition. De
autentiske træ- eller stendekorer giver vores
Design-gulv GreenTec et naturligt blikfang i alle
rum.

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

Berdal eg natur
EPD034

Desing-gulv GreenTec

Berdal marmor
EPD047

Desing-gulv GreenTec
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Det nye
naturlige

Gode
grunde!
Robust og
mikroridse
bestandig

EPD039

Desing-gulv GreenTec

23

EPD039

Desing-gulv GreenTec

Vandtæt op til
72 timer

22

Det innovative slidlag på vores
Design-gulv GreenTec er slidstærkt
og modstandsdygtigt over for
mikroskopiske ridser og pletter
samt antibakterielt og let at pleje.
Gulvets brugsklasse 33 gør det også
særdeles velegnet i omgivelser med
krævende erhvervsformål for øje.

Vores Design-gulv GreenTec
er vandfast i op til 72 timer
takket være den særlige
produktstruktur med vandfast
overflade og GreenTec planken
som kerneplank og det tilpassede
gulvlægningssystem CLIC it!.

Bæredygtighed
i produktion

Metal klippe antracit
EPD043
EGGER Decorative Collection:
F121 ST87 Metal klippe antracit

EPD045

Bliv inspireret:
egger.com/design-flooring

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

I modsætning til traditionelle
vinylgulve indeholder vores
Design-gulv GreenTec ikke PVC.
Træet kommer 100 % fra regionale,
certificerede skove. Den integrerede
lyddæmpende bagside er lavet af
genbrugskork.

Attraktive dekorer med førsteklasses ydeevne
Design, der ses: Vælg mellem autentiske træårer eller realistiske efterligninger.
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Desing-gulv GreenTec

Perfekt
sammensat.
Gennemtænkt lag for lag: Den særlige produktstruktur gør vores Design-gulv GreenTec til en rigtig all-rounder.

Større transparens
egger.com/ecofacts

67 % Materialer fra
vedvarende ressourcer

1

Slidlag med robust og vandfast
overflade.

2

Overfladelag med autentisk dekor.

3

GreenTec kerneplanker egner
sig også til badeværelser og
efhvervslokaler.

4

Integreret, lydabsorberende
korkunderlag.

EPD028
Waltham eg hvid

EPD039
Almington eg lys

EPD006
Preston eg hvid

EPD040
Almington eg beige

EPD044
Tessina keramik creme

EPD046
Chromix sølv

EPD033
Pitaru eg

EPD034
Berdal eg natur

EPD035
Berdal eg kreativ
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EPD041
Almington eg natur

EPD027
Waltham eg natur

EPD003
Sereda eg

EPD005
Preston eg brun

EPD001
Amstein eg

EPD043
Metal klippe antracit

EPD012
Colden valnød

EPD007
Preston eg mørkebrun

EPD036
Bedollo valnød mellem

EPD004
Istra træ

EPD009
Preston eg mørk

EPD037
Bedollo valnød kreativ

EPD042
Almington eg mørk

EPD038
Parrini marmor grå

EPD045
Jura skiffer antracit

61 % biprodukter fra savværksindustrien

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

Desing-gulv GreenTec

Pitaru eg
EPD033

EPD047
Berdal marmor

Comfort-gulv
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Comfort-gulv
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Comfort-gulv
Til livets afslappede
øjeblikke.

Vidora eg natur
EPC035

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

Gode
grunde!

Lavet
til
velvære.
Varme og sikkerhed:
Med vores Comfort-gulv føler du
dig godt tilpas fra det første trin.
Hemmeligheden: to bekvemme
korklag, der er varmebestandige og
lydisolerende. Således bidrager det
til optimal afslapning derhjemme,
men også i hotelværelser eller yogastudier.

Uanset om formålet er bolig eller
arbejde:
Se frem til en komfort, der giver dig
fred og sindsro.

EPC001

De særlige kork-komfortlag gør vores
Comfort-gulv behagelig blødt. Små
luftceller lagrer varmen, så gulvet
føles varmt og behageligt. Man kan
vel næppe få en større invitation til
at gå rundt i bare tæer?
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Meget afdæmpet
Foretrækker du ro? Ikke noget
problem. Korklaget i toppen
og bunden af gulvplankerne
reducerer lyden af fodtrin og
andre støjkilder.
Med vores Comfort-gulv får du
fred og ro i dagligdagen.

Comfort-gulv

Comfort-gulv
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Gulvet iblandes tillige harmonisk
diverse interiør designtrends med
adskillige design. Vores Comfortgulv er kendetegnet ved den
antibakterielle overflade, der er let
at pleje og lysfast, når den udsættes
for kraftige UV-stråler.

Varmt og blødt

EPC001

Miljøvenligt og
perfekt til et sundt
hjem

EPC001

Clermount eg brun
EPC004

Vores Comfort-gulv er 100% PVC-frit
og består af 87 % genbrugelige
råmaterialer, herunder kork og
træfibre fra træer i PEFC-certificerede
skove.

Bliv inspireret:
egger.com/comfort-flooring

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

Hvilken dekor er du tryg ved?
Autentiske dekorer i flere forskellige varationer: Vores Comfort-gulv føles ikke alene godt, men sætter også tonen i rummet.
For ekstraordinær optik bruger vi moderne HD-digital printteknologi.

Takke være sammensætningen og de anvendte naturlige materialer bidrager vores Comfort-gulv til et
behageligt og sundt boligmiljø.

87 % Materialer fra
vedvarende ressourcer

EPC029
Calenberg eg

EPC021
Villanger eg kulørt

EPC026
Canton eg natur

EPC015
Waldeck eg lys

EPC038
Abakan eg

EPC040
Aritao eg

EPC042
Aritao eg grå

EPC025
Somerset eg grå

1

Miljøvenligt
UV-beskyttelseslag

2

HD digital dekorprint

3

Elastisk komfortlag
fremstillet af kork

4

HDF swell barrier+kerneplank
fremstillet af naturlige træfibre.

5

Integreret lydisolerende
korkunderlag.

EPC034
Melara

EPC031
Berdal eg natur

EPC035
Vidora eg natur

EPC014
Waldeck eg natur

EPC028
Eureka Wood

EPC001
Waltham eg natur

EPC003
Clermont eg natur

EPC041
Aritao eg natur

EPC030
Bedollo valnød lys

EPC036
Vidora eg farvet

EPC037
Vidora eg grå

EPC039
Abakan eg brun

EPC032
Tureni valnød

EPC004
Clermont eg brun

EPC033
Tureni valnød mørk

52 % biprodukter
fra savværksindustrien

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

Comfort-gulv

Vilanger eg kulørt
EPC021

Større transparens
egger.com/ecofacts

EPC002
Waltham eg hvid
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Comfort-gulv

30

Comfort
i detaljer.

EPC020
Villanger eg

33
Laminat-gulv

Laminat-gulv
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Laminat-gulve:
Plads til
personlighed.
Sherman eg cognac
EPL184
EGGER Decorative Collection:
H1344 ST32 Sherman eg cognac

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

Moderne,
autentiske,
alsidige:
Vores Laminat-gulve.

Laminat-gulv
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Laminat-gulv

34

Ripon mørk eg
EPL013
Sherman eg lysegrå
EPL205

Foretag et hurtigt tjek:
hvad ser godt ud.
Hvilken dekor passer bedst til
dit værelse? Med vores Floor
Visualizer kan du visualisere det
hurtigt og nemt:

Fra en hyggelig stue til et purist-loft, fra et rustikt
spiserum til et indbydende hotelværelse: Laminat
er et af de mest populære gulve, der findes. Og et
af de mest alsidige.
Du kan finde det perfekte design til ethvert rum
og ethvert indretningsønske baseret på det store
udvalg af autentiske dekorer, fra trendy massiv
træoptik til skandinavisk lethed og stilfuld
elegance.

Cardiff eg brun
EPL187

Ud over det store sortiment af dekorer er vores
Laminat-gulve udført med førsteklasses håndværk
og funktionsegenskaber. Det er et robust, smidigt
gulv, der er let at pleje og hurtigt at lægge. Alt
sammen med et fremragende forhold mellem pris
og ydelse.
Føl kvaliteten ved vores Laminat-gulve ved enhver
lejlighed.

egger.com/myfloor

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

Gode
grunde!

Alt
taler for
laminat
Effektiv ressourceproduktion og
reducerer miljøbelastningen:
Træet til vores Laminat-gulve
kommer fra bæredygtige skove.
Et værdifuldt bidrag til en
bevidst tilnærmelse til naturen
og et sundt indeklima.

Langtidsholdbar
og
holder værdien

EPL116
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Let at pleje og
antibakterielt
Vores Laminat-gulve er
smudsafvisende og lette
at rengøre, men også
antibakterielle. Det skyldes
primært overfladen af
melamin-harpiks, der er
smudsafvisende. Den er også
antistatisk og reducerer
således elektriske spændinger.

Laminat-gulv

Laminat-gulv
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Så du kan have glæde af det
i lang tid, vi fremstiller vores
Laminat-gulv, så det er holdbart
og robust . Gulvet er lysfast, og
forfører stadig efter mange års
brug med sin lysfaste overflade.

EPL116

Universalt
anvendelig

EPL154

Bliv inspireret:
egger.com/laminate-flooring
Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

Takket være den store variation
af dekorer og formater passer
vores Laminat-gulve ind i næsten
alle lokaler. Det kan lægges på
gulvvarme uden problemer. Som
et vandfast Laminat-gulv Aqua+ ,
er det endda ideelt til luftfugtige
miljøer.

Olchon eg hvid
EPL141

Soria eg natur
EPL179

Laminat-gulvet Aqua+

38

Det er
bare
vand.
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Laminat-gulvet Aqua+

EGGER Decorative Collection:
F186 ST9 Chicago beton lysegrå

Farvel til kolde fliser: Vælg gulve fra bæredygtig
produktion og som er nemme at lægge.
Vores Laminat-gulve med Aqua+ teknologi
holder effektivt vandet væk. Takket være den
vandfaste Aqua+ kerneplank, er det perfekt
til badeværelset, køkkenet og entreen, og
selvfølgelig til kommerciel brug med hyppig
rengøring. Vor Aqua+ Laminat-gulv er let at
rengøre, selv med damprensere. Vær obs. på
specielle danske regler i vådrum

Lavanto marmor lys
EPL005

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

Berdal marmor
EPL169

Lavet til
et langt liv

Det rette valg for enhver smag.
Sikket et valg! Med et varieret udvalg af dekorer, giver vores Laminalt-gulv det rette look til enhver interiørdesignstil. Dekorer,
der også fås som Aqua+ Laminat-gulv kan genkendes på det tilhørende symbol.
Du kan finde alle tilgængelige dekorvarianter på egger.com/laminate-decors

B

Bayford eg lys
EPL200
EPL126
Santino lys sten

B
EPL170
Whitewood

B
EPL169
Berdal marmor

B
EPL005
Levanto marmor lys

EPL034
Cortina eg hvid

B
Laminat-gulv

Kompakt træ- og parket-look er en populær trend.
Pure Solids fremhæver denne trend og kombinerer
høj kvalitet og naturligt design med de værdifulde
egenskaber for Laminat-gulve.

EPL093
Polareg

EPL172
Inverey fyr vintage

EPL199
Bayford eg hvid

EPL028
Inverey hvid pinje

EPL188
Asgil eg vintage

EPL168
Chromix hvid

EPL153
Asgil eg hvid

EPL141
Olchon eg hvid

EPL177
Soria eg hvid

EPL085
Village hvid eg

EPL108
Girona kastanie hvid

EPL057
Clifton hvid eg

EPL123
Waltham hvid eg

EPL064
Abergele eg natur

EPL038
Kridt eg
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Laminat-gulv

40

B

Flere oplysninger:
egger.com/flooring-trends

Vi har forarbejdet de personlige komponenter af vores Laminat-gulv til solide gulvplanker, så det holder sit løfte i
lang tid fremover.

Større transparens
egger.com/ecofacts

– 6.01 kg CO₂/m²

1

Robust, særdeles slidstærk
overflade

2

Dekorbillede

3

HDF Swell barrier+ kerneplank,
består af naturlige træfibre (valgfrit
med Aqua+ kerneplank)

4

Afbalancering

83 % Materiale fra genbrug
vedvarende ressourcer

B
EPL026
Western eg lys

EPL045
Newbury hvid eg

B
EPL033
Verdon eg hvid

EPL143
Cesena eg hvid

B
EPL137
Elton eg hvid

78 % biprodukter
fra savværksindustrien

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

B
EPL011
Rillington lys eg

EPL183
Sherman eg lys

EPL039
Ashcroft wood

EPL051
Corton hvid eg

EPL159
Valley eg natur

EPL190
Melba eg natur

EPL018
La Mancha eg

B
EPL189
Melba eg beige

EPL080
Nord lys eg

EPL107
Hamilton eg creme

Laminat-gulv
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EPL138
Murom eg grå

B
EPL046
Newbury lys eg

EPL197
Galway eg beige

EPL178
Soria eg lysegrå

B
EPL142
Olchon eg sandbeige

EPL092
Zermatt eg sandbeige

EPL182
Wild eg natur

EPL096
Grayson eg natur

EPL068
Abergele mørk eg

EPL119
Raydon hvid eg

EPL139
Murom eg

EPL149
Cesena eg natur

EPL207
Triestino terrazzo grå

EPL115
Starwell eg natur

EPL185
Sherman eg grå

EPL116
Bayford eg natur

EPL037
Eg trilogi cappuccino
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B
EPL015
Valley eg røget

EPL204
Sherman eg lysebrun

EPL058
Clifton eg natur

EPL031
Inverey mørk pinje

EPL105
Shannon eg honning

EPL035
Bardoline eg

EPL201
Arcani eg sand

EPL179
Soria eg natur

EPL194
Maribor eg natur

B
EPL131
Punata eg

EPL184
Sherman eg cognac

B
EPL102
Eg Amiens lys

EPL089
Grove eg

B

B
EPL200
Bayford eg lys

EPL208
Nord eg natur

B

B
EPL074
Dunnington lys eg

EPL134
Ilmen eg

B

B
EPL154
Asgil eg lys

EPL012
Rillington mørk eg

EPL122
Waltham eg natur

EPL156
Asgil eg honning

EPL065
Langley lys nøddetræ

EPL202
Arcani eg grå beige

B
EPL144
Olchon eg honning

B
EPL036
Bardolino eg grå

EPL150
Cesena eg grå

EPL198
Predaia eg natur

EPL019
Parket eg

EPL180
Soria eg grå

B
EPL118
Bayford grå eg

EPL090
Akacie farvet

EPL047
Newbury mørk eg

B
EPL173
Lona elm natur

EPL103
Hamilton eg

EPL166
Chicago beton lysegrå

Laminat-gulv

EPL095
Brooklyn hvid eg

B

B
EPL205
Sherman eg lysegrå

EPL196
Galway eg natur

EPL081
Nord brun eg

EPL192
Santa Fe eg vintage

EPL146
Olchon eg røg

EPL140
Narva eg

EPL167
Sparkle struktur grå

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

EPL109
Mansonia valnød

EPL073
Whiston mørk eg

EPL181
Soria eg brun

En god kombination!

EPL013
Ripon mørk eg

EGGER Decorative Collection:
F186 ST9 Chicago beton lysegrå
EPL016
Valley eg mocca

EPL084
Belfort mørk eg

EPL076
Brynford grå eg

EPL193
Santa Fe eg grå

EPL043
Hunton lys eg

Kombinér Comfort-, Design- og Laminat-gulve,
og fremhæv den perfekte designkombination af
matchende dekorer.

B
EPL176
Attic træ

EPL147
Olchon eg mørk

Laminat-gulv
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EPL195
Maribor eg grå

B

EPL104
Hamilton mørk eg

Åbne arealer og flydende overgange: Når
grænserne mellem at leve og arbejde sløres,
skal der variation til. Selv i et beboelsesrum.
Kombinationen af kontrasterne, men stadig
harmoniske dekorer og gulve, skaber klarhed,
struktur og attraktive design.

Bedollo valnød kreativ
EPD037

EPL075
Dunnington mørk eg
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B

EPL066
Langley rød nøddetræ

EPL174
Agira træ brun

EPL067
Langley mørk nøddetræ

EPL175
Bedollo valnød mørk

EPL100
Nord eg cognac

EPL091
Valnød La Paz

EPL078
Brynford brun eg

EPL050
Corton sort eg

EPL186
Sherman eg antracit

EPL110
Moseakazie

Bedollo valnød mørk
EPL175

B
EPL117
Bayford eg tobak

EPL044
Hunton mørk eg

B
EPL171
Graphitewood

EPL136
Lasken eg

EPL187
Cardiff eg brun

EPL042
Halford sort eg

B
EPL127
Santino mørk sten

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

Du kan finde alle tilgængelige dekorvarianter på
egger.com/laminate-decors

Berdal eg kreativ
EPD035

Berdal eg natur
EPD034

Flere oplysninger:
egger.com/flooring-trends

Laminat-gulv

EPL191
Melba eg brun

Til design med format.

Ligner træ.
Og føles som træ.

Med en harmonisk gulvdekor og udvalgt farvetone kan du give ethvert gulv den ønskede
atmosfære. Dekorens årer og tekstur beroliger eller opliver desuden rummets image. Du
kan også opnå den lille smule ekstra ved at vælge det rette gulvplankeformat. Generøse
rum er optimalt accentueret af lange, brede gulvplanker, men små rum synes større med
korte, smalle gulvplanker.

Deepskin – Påfaldende tekstur med
dybde

Præcis efterligning og
derfor utrolig autentisk.
Vores overflader med
synkroniseret poreteknologi
vækker dekorer til live ved at
fremhæve knaster, revner og
årer med teksturer.

Mineral – Uregelmæssig, rå karakter

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

Large
Frembringer effekten af plads og virker godt i
landlige rustikke omgivelser.

2

Classic

193 × 1292 mm

2

Laminat-gulv

4

Long
Ideel til omfangsrigt interiørdesign og åbne
boligplaner og forstærker desuden lange smalle
lokaler.

5

Medium
Den perfekte løsning for små rum eller et særlig
autentisk parket-gulv.

Kingsize
I store rum foldes dekorerne ud i al deres
skønhed. Uanset om de har træ- eller flise-look,
efterlader vores Kingsize et godt indtryk.

Flere oplysninger:
egger.com/formats
Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

1

Comfort-gulv

Classic
Takket være de afbalancerede proportioner er det
velegnet til ethvert rum.

Natural Pore - Autentisk træåre, der
er tro mod dekoren

Smoothtouch – Naturlig og
fløjlsagtig overflade

3

1

3

Omnipore – Elegant naturlig træpore

2

Valley eg natur
EPL159

47
Gulvplankeformater

Design-gulv GreenTec

1

Classic

246 × 1292 mm
Large

Valley eg natur
EPL159

193 × 1292 mm

Overflader

46

2

Classic

1

1
Enhver
begyndelse er let.

Rillington lys eg
EPL011
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De matchende EGGER
underlagsmåtter giver en ideel
trykstabilitet såvel som stor
lydisolering og støjreduktion. De
kan også bruges i kombination
med gulvvarme og er velegnede
til brug i luftfugtige rum.
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2

Tilbehør

Tilbehør

En smuk
ramme.
Vores tilpassede eller
hvide fodpaneler og de
matchende gulvprofiler
afrunder helhedsbilledet. Du
kan kombinere et attraktivt
udseende med optimal
funktionalitet og holdbarhed.

Koordineret
fra start til finish.
Selve gulvet er naturligvis det første, der betyder noget,
når du lægger gulv. Men du får det bedste resultat med
det rette tilbehør. Vores produkter er perfekt tilpasset
hinanden. Glæden ved kvalitet starter lige så snart, du

3
har lagt et EGGER gulv. Og så det ikke slutter her, har vi
ikke alene gjort vores gulve holdbare og slidstærke, men
tilbyder tillige førsteklasses plejeprodukter. Så dit gulv
kommer til at skinne som nyt, selv år efter det blev lagt.

Godt vedligeholdt
Med EGGER plejeprodukter kan
du altid have det rette produkt
ved hånden.

Flere oplysninger:
egger.com/flooring-accessories

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

Let at
lægge.
Let at bruge: Lægningssystemet
CLIC it! gør alle vores gulve sikre,
hurtige og lette at lægge i ethvert
lokale. Den høje profiltæthed og
optimale pasform giver yderligere
beskyttelse mod fugt.
Flere oplysninger:
egger.com/clicit

Her kan du
finde endnu
flere ideer
for livet.
Det bedste sted at få tip og inspiration
til dit nye EGGER gulv: Ved egger.com/
flooring finder du alle de ønskede
oplysninger om gulve og dekorer,
inspirerende interiørdesign temaer,
samt forhandlere og gulvlæggere i dit
område.

Bedollo valnød mørk
EPL175

Find specialforhandlere og
gulvlæggere på:
egger.com/flooring-distributors

Se lige
hvad der
virker.
Olchon eg honning
EPL144

Vores Floor Visualizer hjælper dig med at
visualisere, hvordan en dekor kan forvandle
rummet. Du skal blot uploade et billede, vælge
dekoren, og derefter forvandle rummet.
egger.com/myfloor
Kan du lide dekoren? Bestil en prøve, og få
rådgivning af specialforhandleren.

Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger.

Sereda eg
EPD003

Almington eg beige
EPD040
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Inspiration

Lægningssystem | CLIC it!
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Godt at vide: EGGER PRO
Flooring Collection 2021+ kan
udelukkende rekvireres fra vores
specialforhandlere, som gerne
hjælper med råd og vejledning. Med
en gulvlægger efter eget valg ved
hånden går du ikke på kompromis,
når gulvet lægges. Udover større
service- og garantifordele, kan du
være sikker på, at specialisten har
den rette løsning til problematiske
steder, f.eks. udskårne rørgange til
varmesystemer, ujævne gulve ved
overgang til fliser og andre gulve.

Eksperterne i vores servicecenter

1517375 F1 EGGER PRO 2021 PROSPEKT DK BR_flo_egger_pro_2021_endconsumer_dk_JOB21733
Alle vores viste og omtalte dekorer er efterligninger. Der kan kun vælges farve-matchende dekor på den originale
prøve. På grund af variationer i printprocessen kan farverne variere en smule fra det faktiske produkt.

hjælper dig gerne!
Servicecenter AT

Servicecenter IT

Servicecenter 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

Servicecenter DE

Servicecenter FR

Servicecenter UK

t +49 800 344 3745

t 00 800 4000 8800

t +44 845 606 8888

sc.de@egger.com

doc@egger.com

produktsupport@egger.com

Servicecenter CH

Servicecenter ES

Servicecenter 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
Tyskland
t +49 3841 301-0
f +49 3841 301-20222
flooring@egger.com

