
Лакирани плоскости 
PerfectSense® Feelwood 

Серия за сетивата



Вашите клиенти търсят естествеността и усещането за дървесина, 
но не искат да се откажат и от предимствата на матовата лакирана 
повърхност? Точно затова ще бъдете доволни от нашите нови 
лакирани плоскости PerfectSense Feelwood. Те съчетават свойствата 
на нашите висококачествени продукти: PerfectSense Matt със своята 
матова, кадифено топла повърхност, по която не остават следи от пръсти, 
и синхронизираните с декоративното изображение структури Feelwood.

Матовото лаково покритие ви позволява да използвате PerfectSense 
Feelwood за всички вертикални приложения. Новият продукт с матова 
структура е особено подходящ за използване в бани и кухни, където 
мебелите и интериорните елементи трябва да издържат на влага и високи 
температури.

  За повече информация посетете  
www.egger.com/perfectsense-feelwood
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С тази иновация на EGGER естественият вид и усещането при допир 
на дървесните продукти достигат съвсем ново ниво. Две награди го 
потвърждават: Лакираните плоскости PerfectSense Feelwood бяха 
отличени с наградата Red Dot Award: Product Design 2021, както и 
бяха обявени за „Победител“ на German Innovation Awards 2021.

Отлична продуктова иновация

Към видеото

Нашата иновация отразява тенденцията за 

матови повърхности от истинска омаслена 

дървесина. Излъчва ненадмината досега 

естественост върху устойчива дървесна 

плоча.
Клаус Монхоф ръководител на отдел „Управление на декори и дизайн” 

в групата EGGER

„

“
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https://youtu.be/rnpa7-u_LE8


Разгледайте  
 серията за сетивата

Нашият асортимент съблазнява с шест ексклузивни актуални декора с подходящи кантове.

H1760 TM28
Кестен Благороден сив

Всички показани и споменати 
декори са имитации.

Елегантността на H1760 TM28 Кестен 
Благороден сив се подчертава особено добре 

чрез използването на седефени пигменти 

»
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H1186 TM37
Дъб Гарона тъмнокафяв
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H3180 TM37
Дъб Халифакс кафяв

H1186 TM37 Дъб Гарона тъмнокафяв 
се характеризира с черни пори и 

пукнатини.

Типичните напуквания придават на 
H3180 TM37 Дъб Халифакс кафяв неговата 
характерна, изразителна естественост.

  Поръчайте мостри на 
www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample

»

»
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http://www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample


H3149 TM37 
Дъб Рифиан опушен

С дъсчения си облик и дискретни 
беловинни детайли H3311 TM28 Дъб 

Кунео избелен придава на всяка стая 
аура на скандинавска естественост.

Благодарение на естествените си елементи 
H3149 TM37 Дъб Рифиан опушен е 

олицетворение тенденцията PureNatures.

  Поръчайте мостри на www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample

»

»
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http://www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample


H3311 TM28
Дъб Кунео избелен

U999 TM28
Черно

U999 TM28 Чернос естествен релеф на масивна 
дървесина не само поставя елегантни акценти, 
но и излиза не преден план.»

Всички показани и споменати декори са имитации. 7



ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

Външен вид и усещане при допир
 � Кадифено матово лаково покритие в съчетание 

със синхронизирани структури Feelwood
 � Много ниско ниво на гланц
 � По-естествени цветове с по-голям контраст 

и дълбочина
 � Още по-голяма прилика с оригинала

Характеристики на повърхността
 � Антибактериални свойства на повърхността 

съгласно ISO 22196 (= JIS Z 2801)
 � Устойчивост на традиционни петна
 � Устойчивост на много почистващи препарати
 � Устойчивост на високи температури и влага

Свойство за незадържане на следи от пръсти
 � Практически без следи от пръсти
 � Минимални усилия за почистване
 � Особено подходяща за тъмни декори

Налични структури
 � TM28 Feelwood Nature Matt
 � TM37 Feelwood Rift Matt

  За повече информация посетете 
www.egger.com/perfectsense-feelwood-product

Преглед на  
 свойствата на продукта

8 Всички показани и споменати декори са имитации.

→  Налични на склад артикули в допълнение към 
декоративната колекция на EGGER

→  6 нови декора, налични изключително като лакирани 
плоскости PerfectSense Feelwood

→ Стандартни размери 2 800 × 2 070 мм

→ Стандартна дебелина 18 мм

http://www.egger.com/perfectsense-feelwood-product


Строеж Защитно фолио

Грунд 

Горно UV покритие

Импрегнирана декоративна хартия

Eurospan E1E05 TSCA P2 CE

Натронова крафт хартия

Натронова крафт хартия

Импрегнирана декоративна хартия

Повече информация е налична на www.egger.com/ecofacts

Повече прозрачност: 

29 % рециклирани материали 
42 % странични продукти от дърворезната промишленост 
и рециклирани дървесни материали преди потреблението 
29 % пресни ресурси

89 % материали от възобновяеми ресурси 
11 % материали от изкопаеми ресурси

100 % потвърден легален произход на дървесината 
61 % от която сертифицирана

68 % дървесина с регионален произход

Подходящият кант

За всички декори от серията PerfectSense 
Feelwood се предлагат от склад ABS кантове 
23 × 1 мм, които са отлично координирани по 
отношение на декора, релефа и нивото на 
гланца.
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Баните остават светли, но не непременно бели. Матовият облик на H1760 TM28 Кестен Благороден 
сив идеално подхожда на използваната тук сива мивка. Перленият блясък придава стойност. 
Корпусът в U705 ST9 Сива Ангора е неутрален, докато плотът на мивката е в тъмен декор F121 ST87 
Скала Метало Антрацит. Подовата настилка в EPL166 Бетон Чикаго Светлосив допринася за светлия 
облик на помещението.

Класическият вид на стаята се подчертава от автентичния 
H3311 TM28 Дъб Кунео избелен. Матови и силно гланцови 
U961 PM/PG Графит придават контрастни акценти.  
Подовата настилка в EPC015 Дъб Валдек светъл придава 
цялостен облик в светъл естествен тон.

 H3311 TM28

 U961 PM

 U705 ST9

 H1760 TM28

 F121 ST87

 EPL166
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http://www.egger.com/h3311-tm28
http://www.egger.com/u961-pm
http://www.egger.com/u705-st9
http://www.egger.com/h1760-tm28
http://www.egger.com/f121-st87
http://www.egger.com/epl166


Съчетанието на висококачествена 
жилищна атмосфера с рустикалния 
дъсчен облик на H3149 TM37 Дъб 
Рифиан опушен може да се опише 
като „естествен лукс“. Неговият 
естествен нюанс позволява 
комбинации с ориентирани към 
зелено монохромни цветове като 
U717 ST9 Дакар. U999 PM Черно 
придава усещане за модерност и 
високо качество. Подовата настилка 
в EPL127 Камък Сантионо тъмен 
отговаря на тенденцията за тъмен, 
елегантен външен вид.

 U961 PG  U961 PM

 EPC015

 U999 PM

 U717 ST9

 H3149 TM37

 EPL127
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http://www.egger.com/u961-pg
http://www.egger.com/u961-pm
http://www.egger.com/epc015
http://www.egger.com/u999-pm
http://www.egger.com/u717-st9
http://www.egger.com/h3149-tm37
http://www.egger.com/epl127


В местата за отпускане и наслаждаване на свободното 
време се търсят дискретен облик и балансирани контрасти. 
Тук U999 TM28 Черно предлага много изненадващ ефект. 
Погледната от разстояние, повърхността изглежда едноцветна. 
Само при по-внимателно вглеждане се забелязва лекият 
дървесен облик, създавайки перфектно съчетание на 
природност и елегантност – заедно с практичното свойство за 
незадържане на следи от пръсти. U999 Черно в PerfectSense 
Premium Matt и Premium Gloss придава на атмосферата също 
висока класа. Единственият контраст на това е H1714 ST19 Орех 
Линкълн, който с топлия си естествен цвят създава перфектно 
съчетание между природност и модерност, точно като 
използваната подова настилка EPL175 Орех Бедоло тъмен.

 U999 TM28

 U999 PM

 U999 TM28

 H1714 ST19

 EPL175
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http://www.egger.com/u999-tm28
http://www.egger.com/u999-pm
http://www.egger.com/u999-tm28
http://www.egger.com/h1714-st19
http://www.egger.com/epl175


Комбинацията в тази стая се отличава с естествени контрасти. Матовото лаково покритие 
придава на H1186 TM37 Дъб Гарона тъмнокафяв изключително добра дълбочина. 
Постигната е ненадмината досега естественост за тъмни дървесни декори, която е светла в 
основата и тъмна в текстурата. Ефектът на декора се разкрива особено добре благодарение 
на светлия декор F416 ST10 Текстил Бежово и ценния контраст с U399 ST9 Тъмно Червено. 
И накрая, подовата настилката в естествен цвят EPD034 Дъб Бердал натур създава цялостен 
хармоничен облик.

 U399 ST9

 F416 ST10

 H1186 TM37

 EPD034
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http://www.egger.com/u399-st9
http://www.egger.com/f416-st10
http://www.egger.com/h1186-tm37
http://www.egger.com/epd034


 EPL127

 F206 PT
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http://www.egger.com/epl127
http://www.egger.com/f206-pt


Съвременните кухни се проектират да бъдат 
просторни. Във всеки дом те формират 
централното място за събиране, което след 
това свързва други стаи като трапезарията, 
всекидневната и кабинета. Поради тази щедрост 
все по-често се използват тъмни цветове, които 
са близки до италианския дизайн.

Тук е използван H3180 TM37 Дъб Халифакс 
кафяв. Матовата повърхност пресъздава черни 
пукнатини и чворове в техния пълен цветови 
ефект. Комбинира се отлично с U999 PM Черно. 
Емоцията в тази кухня се създава, наред с 
други неща, от матовия работен плот в F206 PT 
Пиетра Грижия Черен. Излъчващ толкова много 
елегантност, единственият избор може да бъде 
тъмен под в EPL127 Камък Сантино тъмен.

  Допълнителна информация относно всички 
лакирани плоскости PerfectSense е налична на  
www.egger.com/perfectsense

 U999 PM

 H3180 TM37
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http://www.egger.com/perfectsense
http://www.egger.com/u999-pm
http://www.egger.com/h3180-tm37


www.egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Австрия

t +43 50 600 - 0

info-sjo@egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Brilon

GmbH & Co. KG

Im Kissen 19

59929 Brilon

Германия

t +49 2961 770 - 0

info-bri@egger.com
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Всички показани и споменати декори са имитации. Поради променливи в процеса на отпечатване, цветовете може да се различават леко от действителния продукт.
Избор на декор, при който цветът съответства на действителния, е възможен само въз основа на оригиналната мостра. Илюстрации на декорите в мащаб 1:2.
Възможни са технически промени и печатни грешки.
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