Nápady pre život
Kolekcia podláh
Egger PRO 2021+

VŽDY V SÚLADE S TRENDOM.

Štýlové svety
pre inšpiratívne miestnosti.

VŽDY DOKONALÝ SÚLAD.

Správna podlaha,
ktorá splní každú požiadavku.

VŽDY INDIVIDUÁLNA.

Univerzálne dekory, formáty
a povrchy.

Dub Clermont prírodný
EPC003

Dub Maribor sivý
EPL195
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Objavte
svoje nápady.
Kedy sa z izby stane špeciálne miesto? Keď do nej
prenikne život. S nádhernými momentmi a cennými
spomienkami. Aj doma, kde sa ľudia rozprávajú
a smejú, môžu emócie kvitnúť, ale môžete tam
nájsť svoje miesto pokoja. V kancelárii, v ktorej
spolupracujú rôzne tímy, alebo v obchode, v ktorom sa
zákazníci okamžite cítia dobre.
Oboznámte sa s našimi podlahovými krytinami,
ktorých kvalita a štýl sa dokonale snúbia s vašimi
konceptmi a nápadmi.

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú imitácie.

Obsah
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Jednoduchšie
hľadanie.

Ponúkame vám tú najlepšiu podlahovú krytinu.
A taktiež vždy tú správnu.
Priestory na život a prácu, súkromné alebo komerčné priestory: Dokonalý základ toho všetkého je podlahová krytina
z Kolekcie podláh EGGER PRO 2021+. Máme správnu podlahovú krytinu do izieb všetkých veľkostí a dizajnových
charakteristík. Počnúc naším odolným a vysokokvalitným radom Design GreenTec, teplými a útulnými podlahovými
krytinami Comfort až po univerzálnu podlahovú krytinu Laminát.

V niekoľkých jednoduchých krokoch nájdete
tú správnu podlahovú krytinu. Aplikácia
EGGER Floorfinder je pomôckou na vyhľadanie
dokonalej podlahovej krytiny, ktorá bude
spĺňať všetky vaše potreby – stačí odpovedať
na niekoľko jednoduchých otázok.

Nezáleží na tom, na čo myslíte: Máme pre vás to správne riešenie podlahovej krytiny.

egger.com/floorfinder

Vždy tá správna podlahová krytina.
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Vždy tá správna podlahová krytina.
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Dub Berdal prírodný
EPD034

Podlaha Design GreenTec

Robustná | Odolná voči vode | Vyrábaná udržateľným spôsobom

Dub Canton prírodný
EPC026

Podlaha Comfort

Teplá a mäkká | Veľmi tichá | Šetrná k životnému prostrediu

Dub Rillington tmavý
EPL012

Podlaha Laminát

Odolná | Jednoduchá starostlivosť | Univerzálne použiteľná
Dub Galway prírodný
EPL196

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.

Vášeň pre drevo
máme v krvi.
Fascinujúca surovina: Citlivé používanie dreva vždy tvorilo základ našej práce
– počnúc efektívnym spracovaním zdrojov až po koncový produkt. Spoločnosť
EGGER, ktorá vznikla v roku 1961 v Tirolsku (Rakúsko), bola už od svojho
počiatku orientovaná výlučne na spracovanie dreva. Používame výlučne drevo
z regionálnych zdrojov a zo zdrojov udržateľného lesného rozvoja. Okrem toho
všade, kde to je možné, používame recyklované materiály.
Nepoužívame žiadne plastifikátory ani PVC. Podlahové krytiny neobsahujú
znečisťujúce látky a aj dekory sú potlačené vodnými farbivami. Z tohto dôvodu
sme získali mnohé národné aj medzinárodné environmentálne certifikáty.
Keď vstúpite do miestnosti s niektorou z našich podlahových krytín, okamžite
porozumiete našej vášni pre drevo.

Väčšia transparentnosť:
egger.com/ecofacts

7
Udržateľnosť
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Z hľadiska štýlu
je dôležitá len
jedna vec: Váš
štýl.

Dub Soria biely
EPL177
Dub Berdal prírodný
EPD034

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.

Štýly interiérového dizajnu sú
individuálne. U nás nájdete
vždy vhodnú podlahu, bez
ohľadu na prostredie, v ktorom
sa cítite najlepšie, a v ktorom
najradšej žijete a pracujete.
Nechajte sa inšpirovať našimi
štýlovými svetmi.

9
Štýlové svety

Dub Cardiff hnedý
EPL187

Štýlové svety

8

Triestino Terrazzo sivá
EPL207
EGGER kolekcia dekoratívnych materiálov:
F021 ST75 Triestino Terrazzo sivá

EGGER kolekcia dekoratívnych materiálov:
U999 PT/ST76 Čierna

EGGER kolekcia dekoratívnych materiálov:
W1000 ST9 Prémiová biela

Grafitové drevo
EPL171
EGGER kolekcia dekoratívnych materiálov:
H1123 ST22 Grafitové drevo

EPD047

EPL207

EPL205

EPL181

EPL202

EPC033

EPL013

EPD038

EPL171

Dub Sherman antracitový
EPL186

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.
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Štýlové svety | Future Retro

To, čo už bolo nádherné, sa vracia späť:
V rýchlo sa meniacom svete digitalizácie
silnie túžba po známych a overených
veciach. Moderné interpretácie
a reprodukcie prírodných štruktúr, ako
napríklad mramor, terazzo a orech
charakterizujú dizajn, v ktorom minulosť
a budúcnosť vstupujú do štýlovej symbiózy.

Výber z našich dekorov.

Štýlové svety | Future Retro
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Dub Olchon pieskovo-béžový
EPL142

Štýlové svety | Pure Nature
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Štýlové svety | Pure Nature
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Späť ku koreňom: Čím viac technológie
preniká do našich životov, tým silnejšiu túžbu
pociťujeme po pôvodných materiáloch. Dub je
vďaka svojej kresbe dreva obľúbenou drevinou.
Toto drevo je tvárne a autentické a poskytuje
vzrušujúci kontrast.

EPL200

EPL182

EPC035

EPL184

EPL194

Výber z našich dekorov.

EPC031

Dub Melba prírodný
EPL190

EPL031

EPL044

Aténske drevo
EPL176
EGGER kolekcia dekoratívnych materiálov:
H1400 ST36 Aténske drevo

EPD036

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.
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EPL172

EPL168

EPL177

EPD006

EPL166

EPL189

Štýlové svety | Light Urban

Štýlové svety | Light Urban

Šarm radu Urban: Privátne a kancelárske priestory
sa stávajú otvorenejšie a prechody sú plynulejšie.
Inteligentné využitie priestoru možno dosiahnuť
atraktívnym a ľahkým/jednoduchým dizajnom.
Materiály inšpirované škandinávskym dizajnom,
ako napríklad drevo, kameň a kov, zaisťujú komfort
vďaka dobrému pocitu vo svetlých a vzdušných
prostrediach.

EPL197

EPC030

EPL167

Výber z našich dekorov.

Borovica Inverey biela
EPL028

Dub Asgil svetlý
EPL154

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.

Dub Vidora farebný
EPC036

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.

Výber z našich dekorov.

Dub Asgil Vintage
EPL188

EPL188

EPL068

EPL185

EPD043

EPC036

EPL187

Dub Santa Fe sivý
EPL193
EPL193

EPL195

EPL042
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Štýlové svety | Perfect Imperfection

Štýlové svety | Perfect Imperfection
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Perfektné je to, čo nie je
úplne perfektné. Obľúbeným
trendom v oblasti dizajnu
sú nepravidelné, prelomené
alebo nedokončené tvary.
Ručne vyrobené alebo počasím
ošľahané materiály navodzujú
pocit prirodzenosti a emócií.
Použitý vzhľad a industriálny štýl
spolu s pokojnými a priamymi
tvarmi a povrchmi vytvárajú
miestnosť plnú charakteru.

Podlaha Design GreenTec
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Strieborná Chromix
EPD046
EGGER kolekcia dekoratívnych materiálov:
F638 ST16 Chromix strieborný

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.
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Podlaha Design GreenTec

Podlaha Design
GreenTec –
Prirodzene
dokonalý výber.
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EGGER kolekcia dekoratívnych materiálov:
U999 PT/ST76 Čierna

Štýlový dizajn a vysoký stupeň odolnosti:
Vďaka našej podlahe Design GreenTec môžete
skombinovať pohodlie domova a funkčnosť tým
najkrajším spôsobom, ktorého výsledkom je
príjemný prirodzený pocit bez vinylu.

EGGER kolekcia dekoratívnych materiálov:
W1000 ST9/PM Prémiová biela

Trvanlivý povrch odolný voči vode a škvrnám
znesie námahu a záťaž každodenného života
a integrovaná korková podložka spoľahlivo
utlmí hluk krokov. Vďaka vodeodolnej
nosnej doske GreenTec vyrobenej na báze
dreva je naša podlaha vhodná aj do kúpeľní
a komerčných priestorov.
Vonkajší vzhľad je rovnako dôležitý ako
vnútorná skladba dosky. Vďaka autentickému
vzhľadu dreveného alebo kamenného dekoru,
podlaha Design GreenTec prirodzene upúta
pohľad v každej miestnosti.

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.

Dub Berdal prírodný
EPD034

Podlaha Design GreenTec

Mramor Berdal
EPD047

Podlaha Design GreenTec
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Nová
prirodzenosť

Dobré
dôvody!
Robustná a odolná
voči mikro
škrabancom

EPD028

Podlaha Design GreenTec
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EPD028

Naša podlaha Design GreenTec
dokáže odolávať pôsobeniu vody
až 72 hodín vďaka špeciálnej
štruktúre dosky GreenTec s vode
odolným povrchom a flexibilnému
inštalačnému systému CLIC it!.

Vyrobená
udržateľným
spôsobom

Metal Rock antracitový
EPD043
EGGER kolekcia dekoratívnych materiálov:
F121 ST87 Metal Rock antracitový

EPD045

Inšpirujte sa:
egger.com/podlahy-design-greentec

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.

Na rozdiel od konvenčných
vinylových podláh naša podlaha
Design GreenTec neobsahuje
PVC. 100 % dreva pochádza
z regionálnych certifikovaných lesov.
Integrovaná zvuková izolácia je
vyrobená z recyklovaného korku.

Podlaha Design GreenTec

Odolnosť proti
vode až
72 hodín
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Vďaka inovačnej povrchovej
vrstve je naša podlaha Design
GreenTec trvanlivá a odolná voči
mikro škrabancom a škvrnám,
má antibakteriálne vlastnosti
a jednoducho sa čistí. Vďaka
triede použitia 33 je táto krytina
vhodná aj do prostredia s náročným
komerčným využitím.

Atraktívne dekory s vysokokvalitnou funkčnosťou.
Dizajn, ktorý priamo vidíte: Vyberte si spomedzi dekorov s autentickou kresbou dreva alebo realistickými keramickými imitáciami.

Podlaha Design GreenTec
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Dokonalá
harmónia.
Vrstva po vrstve: Vďaka špeciálnej štruktúre má naša podlaha Design GreenTec všestranné použitie.

Väčšia transparentnosť:
egger.com/ecofacts

69 % materiál
z obnoviteľných zdrojov

1

Vrchná vrstva s robustným
povrchom odolným voči vode.

2

Povrchová vrstva s autentickým
dekorom.

3

Nosná doska GreenTec, ktorú
je možné použiť aj do kúpeľní
a komerčných miestností.

4

Integrovaná korková podložka
tlmiaca hluk.

EPD028
Dub Waltham biely

EPD006
Dub Preston biely

EPD040
Dub Almington béžový

EPD044
Keramika Tessina krémová

EPD046
Strieborná Chromix

EPD033
Dub Pitaru

EPD034
Dub Berdal prírodný

EPD035
Dub Berdal kreatívny

EPD041
Dub Almington prírodný
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EPD027
Dub Waltham prírodný

EPD003
Dub Sereda

EPD005
Dub Preston hnedý

EPD043
Metal Rock antracitový

EPD007
Dub Preston tmavohnedý

EPD036
Orech Bedollo stredný

EPD009
Dub Preston tmavý

EPD042
Dub Almington tmavý

EPD038
Mramor Parrini sivý

EPD045
Bridlica Jura antracitová

55 % vedľajších produktov
z piliarskeho priemyslu

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú imitácie.

Podlaha Design GreenTec

Dub Pitaru
EPD033

EPD047
Mramor Berdal

Podlaha Comfort

27

Podlaha Comfort
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Podlaha Comfort:
Pre chvíle pohody
v každodennom živote.

Dub Vidora prírodný
EPC035

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.

Dobré
dôvody!

Vyrobená
pre
komfort.

Teplá a mäkká

Teplo a pocit bezpečia:
Vďaka našej podlahe Comfort
sa budete cítiť príjemne už po
prvom kroku. Jej tajomstvo:
dve komfortné korkové vrstvy,
ktoré uchovávajú teplo a izolujú
zvuk. Týmto spôsobom
prispieva k maximálnemu relaxu
v domácnosti, ale aj v hotelových
izbách alebo štúdiách jógy.
Harmonicky sa vpíja do rôznych
dizajnových interiérových trendov
s množstvom dizajnov. Naša
podlaha Comfort je typická
jednoduchou starostlivosťou o ňu
a antibakteriálnym povrchom, ktorý
ostáva odolný voči svetlu aj UV
žiareniu.
Nezáleží na tom, či ste doma alebo
v práci:
Tešte sa na komfort, ktorý vám
prináša slobodu a pokoj.

Veľmi tiché
Chcete, aby veci ostali tiché?
To nie je žiadny problém.
Korková vrstva v hornej
a dolnej časti podlahových
dosiek obmedzuje zvuk
krokov a iné typy hluku.
Vďaka našej podlahe Comfort
znie každodenný život
pokojne.
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Šetrná voči
životnému
prostrediu
a dokonalá na
vytvorenie zdravého
domova

EPC001

EPC001

Dub Clermon hnedý
EPC004

Vďaka špeciálnym korkovým
vrstvám je naša podlaha Comfort
mimoriadne mäkká. Malé vzduchové
bunky v korku uchovávajú teplo,
vďaka čomu má človek pocit tepla
a útulnosti. Existuje príjemnejšie
pozvanie na prechádzku naboso?

Podlaha Comfort

Podlaha Comfort
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EPC001

Podlaha Comfort je z 90 % vyrobená
z obnoviteľných surovín vrátane
korku a drevených vlákien. Drevo
pochádza z lesov s certifikátom
PEFC, a táto podlaha je absolútne
bez obsahu PVC.

Inšpirujte sa:
egger.com/podlahy-comfort

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.

Ktorý dekor sa vám páči?
Autentické dekory s mnohými možnosťami: Naša podlaha Comfort neponúka iba dobrý pocit, ale vytvára aj tón miestnosti.
Na splnenie mimoriadnych požiadaviek ponúkame modernú technológiu digitálnej tlače s vysokým rozlíšením HD.

Vďaka zloženiu a použitým prírodným materiálom prispieva podlaha Comfort k radostnému a zdravému
životnému prostrediu.

90 % materiál
z obnoviteľných zdrojov

EPC029
Dub Calenberg

EPC021
Dub Villanger pestrý

EPC026
Dub Canton prírodný

EPC015
Dub Waldeck svetlý

EPC040
Dub Aritao

EPC042
Dub Aritao sivý

EPC034
Melara

EPC031
Dub Berdal prírodný

1

Šetrná voči životnému prostrediu
Ochranná vrstva proti UV žiareniu

2

Digitálna dekoračná HD potlač

3

Elastická komfortná vrstva
vyrobená z korku

4

HDF Quell stop plus nosná doska
vyrobená z prírodných drevených
vlákien

5

Integrovaná korková podložka
tlmiaca zvuk nárazov.

EPC035
Dub Vidora prírodný

EPC014
Dub Waldeck prírodný

EPC001
Dub Waltham prírodný

EPC003
Dub Clermont prírodný

EPC041
Dub Aritao prírodný

EPC030
Orech Bedollo svetlý

EPC036
Dub Vidora farebný

EPC037
Dub Vidora sivý

EPC004
Dub Clermont hnedý

EPC033
Orech Tureni tmavý

64 % vedľajších produktov
z piliarskeho priemyslu

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.

Podlaha Comfort

Dub Villanger farebný
EPC021

Väčšia transparentnosť:
egger.com/ecofacts

EPC002
Dub Waltham biely
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Podlaha Comfort
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Comfort
v detailoch.

EPC020
Dub Villanger
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Podlaha Laminát

Podlaha Laminát
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Podlaha Laminát:
Priestor
na individualitu.
Dub Sherman Cogniac hnedý
EPL184
EGGER kolekcia dekoratívnych materiálov:
H1344 ST32 Dub Sherman Cognac hnedý

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.

Moderná,
autentická,
univerzálna:
Naša podlaha Laminát.

35
Podlaha Laminát

Podlaha Laminát
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Dub Ripon tmavý
EPL013
Dub Sherman svetlosivý
EPL205

Zistite,
čo vyzerá dobre.
Ktorý dekor je najvhodnejší do vašej
izby? Pomocou našej aplikácie
Floor Visualizer môžete rýchlo
a jednoducho vytvoriť vizualizáciu:

Počnúc útulnou obývačkou až po puristický loft,
od rustikálnej jedálne až po príjemnú hotelovú
izbu: Laminát je jedným z najobľúbenejších
podlahových krytín vôbec. Je taktiež jednou
z najuniverzálnejších podlahových krytín.
Vďaka rôznorodosti autentických dekorov počnúc
moderným vzhľadom masívneho dreva až po
škandinávsku ľahkosť a štýlovú eleganciu nájdete
perfektný dizajn pre každú miestnosť a interiérový
dizajn.

Dub Cardiff hnedý
EPL187

Naša podlaha Laminát ponúka okrem širokej
škály dekorov aj spracovanie vysokej kvality
a funkčné vlastnosti. Je robustná, jednoducho sa
čistí, je flexibilná a rýchlo sa inštaluje. To všetko
s dokonalým pomerom ceny a funkčnosti.
Vychutnajte si kvalitu podlahy Laminát na každom
kroku.

egger.com/vizualizace-podlah

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.

Dobré
dôvody!

Všetko
hovorí
v prospech
laminátu.
Odolnosť
a trvalá hodnota

Naša laminátová podlaha
je odolná voči znečisteniu
a jednoducho sa čistí, a má
antibakteriálne vlastnosti.
Tieto vlastnosti bolo možné
dosiahnuť vďaka povrchu
z melamínovej živice, ktorá
odpudzuje baktérie. Je taktiež
antistatická
a eliminuje výboje statickej
elektrickej energie.

EPL116

Aby ste si laminátové podlahy
mohli užívať dlhé roky,
vyrábame ich tak, aby boli
odolné a robustné. Sú odolné
voči poškriabaniu a vďaka
povrchu odolnému voči svetlu sú
neodolateľné po mnohé roky.

37
Podlaha Laminát

Podlaha Laminát
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Jednoduchá
starostlivosť
a antibakteriálne
vlastnosti

Efektívne spracovanie zdrojov
a obmedzenie vplyvu na
životné prostredie: Drevo na
naše laminátové podlahy
pochádza z lesov s udržateľným
pestovaním. Ide o cenný prínos
k citlivému prístupu k prírode
a k zdravej klíme v interiéri.

EPL116

Univerzálne
použiteľné

EPL154

Inšpirujte sa:
egger.com/podlahy-laminat
Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.

Vďaka širokej škále dekorov
a formátov sa naša podlaha
Laminát hodí do takmer každej
miestnosti. Bez problémov
je možné ju inštalovať aj na
podlahové kúrenie. Vodeodolná
verzia podlahy Laminát Aqua+ je
vhodná na použitie vo vlhkých
prostrediach.

Dub Olchon biely
EPL141

Dub Soria prírodný
EPL179

Podlaha Laminát Aqua+
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Je
to iba
voda.

39
Podlaha Laminát Aqua+

EGGER kolekcia dekoratívnych materiálov:
F186 ST9 Betón Chicago svetlosivý

Dovidenia, studené dlaždice: Vyberte si
podlahu, ktorá je vyrábaná udržateľným
spôsobom a jednoducho sa inštaluje. Naša
podlaha Laminát so špeciálnou technológiou
Aqua+ odpudzuje vodu. Vďaka vodeodolnej
nosnej doske Aqua+ ide o ideálne riešenie do
kúpeľní, kuchýň a chodieb, ako aj na komerčné
použitie s častou potrebou čistenia. Naša
podlaha Laminát Aqua+ sa jednoducho čistí,
a to aj pomocou parných čističov.

Mramor Levanto svetlý
EPL005

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.

Mramor Berdal
EPL169

Vyrobená
na dlhú dobu.

Správny výber vo všetkých situáciách.
To je výber! Vďaka širokej ponuke dekorov naše laminátové podlahy ponúkajú ten správny vzhľad pre každý štýl interiéru.
Dekory, ktoré sú k dispozícii aj vo verzii Laminát Aqua+, je možné rozpoznať podľa príslušného symbolu.
Všetky dostupné dekory nájdete na adrese egger.com/dekory-podlah

B

Dub Bayford svetlý
EPL200

EPL126
Kameň Santino svetlý

B
EPL170
Biele drevo

B
EPL169
Mramor Berdal

B
EPL005
Mramor Levanto svetlý

EPL034
Dub Cortina biely

B
Podlaha Laminát

Vzhľad masívneho dreva a parketový vzhľad sú
trendmi modernej doby. Rad Pure Solids odráža tento
trend a kombinuje vysokú kvalitu a prírodný dizajn
s cennými vlastnosťami laminátovej podlahy.

EPL093
Dub polárny

EPL172
Borovica Inverey vintage

EPL199
Dub Bayford biely

EPL028
Borovica Inverey biela

EPL188
Dub Asgil vintage

EPL168
Chromix biely

EPL153
Dub Asgil biely

EPL141
Dub Olchon biely

EPL177
Dub Soria biely

EPL085
Dub Village biely

EPL108
Gaštan Girona biely

EPL123
Dub Waltham biely

EPL064
Dub Abergele prírodný

EPL038
Dub kriedový

EPL026
Dub Western svetlý

B

Ďalšie informácie:
egger.com/podlahy-trendy

Jednotlivé komponenty našej laminátovej podlahy sme zakomponovali do odolných podlahových dosiek, aby sme
dosiahli jeden z našich základných sľubov – dlhodobú životnosť.

1

Robustný povrch, ktorý je
mimoriadne odolný voči
poškriabaniu

2

Dekoračná vrstva

3

HDF Quell stop plus nosná doska,
ktorá sa skladá z prírodných
drevených vláken (voliteľne
s nosnou doskou Aqua+)

4

Väčšia transparentnosť:
egger.com/ecofacts

– 6,01 kg CO₂/m²

B
EPL045
Dub Newbury biely

B
EPL033
Dub Verdon biely

EPL143
Dub Cesena biely

B
EPL137
Dub Elton biely

EPL095
Dub Brooklyn biely

Protiťahová vrstva

86 % materiál
z obnoviteľných zdrojov

54 % vedľajších produktov
z piliarského priemyslu

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.
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B
EPL183
Dub Sherman svetlý

EPL039
Ashcroft Wood

EPL051
Dub Corton biely

EPL189
Dub Melba béžový

EPL190
Dub Melba prírodný

EPL018
Dub La Mancha

B
EPL080
Dub Nord svetlý

EPL197
Dub Galway béžový

B

Podlaha Laminát
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EPL178
Dub Soria svetlosivý

B
EPL142
Dub Olchon pieskovo béžový

EPL092
Dub Zermatt pieskovo béžový

EPL154
Dub Asgil svetlý

B
EPL068
Dub Abergele tmavý

EPL119
Dub Raydon biely

EPL046
Dub Newbury svetlý

EPL058
Dub Clifton prírodný

EPL149
Dub Cesena prírodný

EPL074
Dub Dunnington svetlý

EPL185
Dub Sherman sivý

EPL115
Dub Starwell prírodný

EPL139
Dub Murom

EPL116
Dub Bayford prírodný

EPL037
Dub Trilogy cappuccino

EPL031
Borovica Inverey tmavá

43
EPL105
Dub Shannon medový

EPL201
Dub Arcani pieskový

EPL179
Dub Soria prírodný

EPL194
Dub Maribor prírodný

B
EPL102
Dub Amniens svetlý

EPL184
Dub Sherman Cogniac hnedý

EPL122
Dub Waltham prírodný

EPL156
Dub Asgil medový

EPL131
Dub Punata

EPL065
Orech Langley svetlý

EPL202
Dub Arcani sivo-béžový

EPL019
Dub Parketový tmavý

B
EPL144
Dub Olchon medový

B
EPL036
Dub Bardolino sivý

EPL150
Dub Cesena sivý

EPL198
Dub Predaia prírodný

EPL173
Brest Lona prírodný

B
EPL103
Dub Hamilton

EPL089
Dub Grove

B

B
EPL207
Triestino Terrazzo sivé

EPL182
Dub divoký prírodný

B
EPL204
Dub Sherman svetlohnedý

EPL035
Dub Bardolino

EPL208
Dub Nord prírodný

B

B
EPL015
Dub Valley dymový

EPL096
Dub Grayson prírodný

B
EPL200
Dub Bayford svetlý

EPL134
Dub Ilmen

B
EPL107
Dub Hamilton krémový

EPL138
Dub Murom sivý

EPL012
Dub Rillington tmavý

EPL166
Betón Chicago svetlosivý

EPL180
Dub Soria sivý

B
EPL118
Dub Bayford sivý

EPL090
Agát farebný

EPL047
Dub Newbury tmavý

B
EPL205
Dub Sherman svetlosivý

EPL196
Dub Galway prírodný

EPL159
Dub Valley prírodný

EPL081
Dub Nord hnedý

B
EPL192
Dub Santa Fe vintage

EPL146
Dub Olchon dymový

EPL140
Dub Narva

EPL167
Sparkle Grain sivý

EPL191
Dub Melba hnedý

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.

Podlaha Laminát

EPL011
Dub Rillington svetlý

EPL073
Dub Whiston tmavý

EPL181
Dub Soria hnedý

EPL013
Dub Ripon tmavý

Výborná kombinácia!

EPL016
Dub Valley mocca

EGGER kolekcia dekoratívnych materiálov:
F186 ST9 Betón Chicago svetlosivý
EPL076
Dub Brynford sivý

EPL193
Dub Santa Fe sivý

EPL043
Dub Hunton svetlý

EPL176
Aténske drevo

EPL147
Dub Olchon tmavý

B
EPL195
Dub Maribor sivý

Podlaha Laminát
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EPL104
Dub Hamilton tmavý

EPL075
Dub Dunnington tmavý

Skombinujte podlahu Comfort, Design
a Laminát a spoľahnite sa na dokonalú
kombináciu dizajnu vhodných dekorov.

B
EPL066
Orech Langley červený

Otvorené priestory a voľné prechody: Ak
sa odbúrajú hranice medzi životom doma
a prácou, vyžaduje sa potrebná variabilita.
To platí aj v izbách. Kombinácia kontrastných
a zároveň harmonických dekorov a podláh
vytvára čistotu, štruktúru a atraktívny dizajn.

Orech Bedollo stredný
EPD036

EPL174
Drevo Agira hnedé

45

B
EPL067
Orech Langley tmavý

EPL175
Orech Bedollo tmavý

EPL100
Dub Nord cognac

EPL091
Orech La Paz

EPL078
Dub Brynford hnedý

EPL050
Dub Corton čierny

EPL186
Dub Sherman antracitový

EPL110
Agát Moor

EPL117
Dub Bayford tabak

EPL044
Dub Hunton tmavý

B
EPL136
Dub Lasken

EPL187
Dub Cardiff hnedý

Všetky dostupné dekory nájdete na adrese
egger.com/dekory-podlah

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.

EPL042
Dub Halford čierny

B
EPL171
Grafitové drevo

Orech Bedollo svetlý
EPC030

B
EPL127
Kameň Santino tmavý

Dub Berdal kreatívny
EPD035

Dub Berdal prírodný
EPD034

Ďalšie informácie:
egger.com/podlahy-trendy

Podlaha Laminát

EPL109
Orech Mansonia

Vyzerá to ako drevo.
A aj pocitovo to pripomína drevo.

Na dosiahnutie dizajnu
s formátom.
Vďaka harmonickému podlahovému dekoru a vybratému farebnému odtieňu vytvoríte
v každej miestnosti požadovanú atmosféru. Zrnitosť a štruktúra okrem toho upokojuje
alebo oživuje charakter izby. Dokonalosť dosiahnete aj výberom správneho formátu
podlahovej dosky. Do priestranných miestností sa optimálne hodia dlhé a široké
podlahové dosky, pričom do menších miestností sú vhodné krátke a úzke podlahové
dosky.

Deepskin - povrch s hlbokou
štruktúrou

Dokonalá reprodukcia
a neuveriteľná autentickosť.
Naše povrchy s technológiou
synchronizácie pórov
prenášajú dekory do
reálneho sveta zosúladením
hŕč, trhlín a pórov dekoru
s povrchovou štruktúrou.

Mineral – nepravidelný
a neopracovaný charakter

135 × 1292 mm
Medium

5

246 × 2050 mm

327 × 1292 mm
Kingsize

4

Long

246 × 1292 mm
Large

327 × 1292 mm
Kingsize

3

193 × 1292 mm

246 × 1292 mm
Large

2

Classic

193 × 1292 mm

2

Large
Generuje efekt priestoru a vhodne dopĺňa dekory
vidieckeho štýlu.
Kingsize
Dekory vo veľkých miestnostiach naplno rozbalia
svoju krásu. Bez ohľadu na vzhľad (drevo alebo
dlaždice) náš sortiment radu Kingsize zanechá
hlboký dojem.

Ďalšie informácie:
egger.com/formaty-podlah
Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.
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Classic
Vďaka vyváženým rozmerom ide o riešenie vhodné
do každej miestnosti.

Natural Pore – autentická zrnitosť,
ktorá dokonale vynikne s dekorom

Smoothtouch – prírodný a hebký
povrch

3

1

3

Omnipore – elegantné prírodné
drevené póry

2

4

Long
Ideálne riešenie pre priestranné interiérové typy
miestností a otvorené domáce priestory. Toto
riešenie zvyšuje intenzitu efektu dlhých a úzkych
izieb.

5

Medium
Dokonalé riešenie do malých izieb. Tento formát
dodáva podlahe mimoriadne autentický parketový
vzhľad.

Dub Valley prírodný
EPL159

Formáty podlahových panelov

Podlaha Design GreenTec

1

Classic

246 × 1292 mm
Large

Dub Valley prírodný
EPL159

193 × 1292 mm

Povrchy
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2

Classic

1

1
Podložky.

Dub Rillington svetlý
EPL011

48

Podložky EGGER zaručujú
ideálnu tlakovú stabilitu
a dokonalú izoláciu zvuku
nárazov, ako aj obmedzenie
hluku. Je možné ich použiť
spolu s podlahovým kúrením
a dokonca aj v izbách so
zvýšenou vlhkosťou.

49
Príslušenstvo

Príslušenstvo

2
Soklové lišty
Naše soklové lišty v zladenom
dekore alebo v bielej farbe
so zodpovedajúcim profilom
doplňujú celkový vzhľad
podlahy. Môžete tak kombinovať
atraktívny vzhľad s maximálnou
funkčnosťou a dlhou
životnosťou.

Jednotný vzhľad
od začiatku až do konca.
Je samozrejmé, že keď inštalujete podlahu, prvou
vecou, na ktorú sa sústredíte, je podlaha samotná.
Najlepšie výsledky však dosiahnete použitím správneho
príslušenstva. Naše produkty sú vzájomne dokonale
prispôsobené. Radosť z kvality začnete pociťovať ihneď

po dokončení inštalácie podlahovej krytiny EGGER. Tým
sa to však nekončí – nevyrábame iba trvanlivé a odolné
podlahy, ponúkame aj produkty na starostlivosť o podlahy
vysokej kvality.

3
Dokonalá údržba.
Vďaka produktom z oblasti
starostlivosti o podlahy EGGER
budete mať poruke vždy ten
správny produkt.

Ďalšie informácie:
egger.com/podlahy-prislusenstvi

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.

Jednoduchá
inštalácia.
Jednoduchosť použitia: Vďaka
inštalačnému systému CLIC it! sú
všetky naše podlahy bezpečné a je
ich možné rýchlo a jednoducho
inštalovať do každej miestnosti.
Vysoká profilová tesnosť
a optimálne prispôsobenie
ponúkajú doplnkovú ochranu voči
vlhkosti.
Ďalšie informácie:
egger.com/clicit

Najlepšie miesto na tipy, trendy
a inšpiráciu pre vašu novú podlahu
EGGER: Na adrese egger.com/
podlahy nájdete informácie o našich
podlahách a dekoroch, inšpiratívny
interiérový dizajn, ako aj zoznam
predajcov a inštalačných pracovníkov
vo vašom okolí.

Orech Bedollo tmavý
EPL175

Špecializovaných predajcov
nájdete na:
egger.com/podlahy-distributori

Zistite,
čo funguje.
Naša aplikácia Vizualizátor podláh EGGER vám
pomôže zistiť, ako dekor dokáže zmeniť vašu
miestnosť. Nahrajte fotografiu, vyberte dekor
a zmeňte svoju miestnosť:
Dub Olchon medový
EPL144

egger.com/vizualizace-podlah
Páči sa vám tento dekor? Objednajte si
vzorku a získajte užitočné rady od nášho
špecializovaného predajcu.

Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reporodukcie.

Dub Sereda
EPD003

Dub Almington béžový
EPD040

Inšpirácia

Inštalačný systém | CLIC it!
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Tu nájdete
ďalšie nápady
51
pre život.

Je dobré vedieť: Kolekcia
podlahových krytín EGGER PRO
2021+ je dostupná výlučne u
špecializovaného predajcu, ktorý
vám veľmi rád poradí. Po výbere
vhodného podlahára už počas
inštalácie podlahy nebudete musieť
prijímať žiadne kompromisy. Okrem
rozsiahlých výhod servisu a záruky
si môžete byť istí, že podlahár bude
mať pripravené vhodné riešenie pre
ťažšie dostupné miesta, akými sú
napríklad výrezy okolo vykurovacích
potrubí, nerovné podlahy alebo
prechody do dlaždíc a iných typov
podlahy.

Odborníci zo servisného strediska
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Všetky zobrazené a uvedené dekorácie sú imitácie. Výber dekoru v zodpovedajúcej farbe je možný len podľa
originálnej vzorky. Vzhľadom na odchýlky procesu tlače sa farby môžu od skutočného produktu odlišovať.

vám radi pomôžu!
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

