
Система аксесуарів Egger

Легке встановлення, 
від початку до завершення



Всі показані та зазначені нами декори – репродукції.

Система аксесуарів EGGER
Щоб отримати найкращий результат під час установлення підлоги EGGER, рекомендуємо використовувати бездоганно підібрані 
аксесуари для підлогового покриття EGGER. З правильно вибраними аксесуарами можна заощадити час, необхідний для 
встановлення покриття для підлоги, а підлогові плити залишаться в хорошому стані протягом усього періоду використання.

Починати завжди легко.
Вдалий вибір підкладки для підлогового покриття 
забезпечує довготривалу службу завдяки 
бездоганній стабілізації тиску, а також суттєвій 
ізоляції від ударного шуму та заглушенню шуму від 
кроків.

1 Гарне обрамлення.
Широкий асортимент плінтусів та підлогових 
профілів EGGER дає змогу створити завершений 
зовнішній вигляд з акуратними, плавними 
переходами.
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Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Знайдіть саме те, 
до чого лежить 
душа.
Підберіть вдалі аксесуари для свого підлогового 
проєкту. Відвідайте наш вебсайт.

  Докладніше: 
  egger.com/flooring-accessories

Гарний стан.
Також пропонуємо засоби для чищення 
та продукти для догляду, які допоможуть 
відреставрувати покриття в разі пошкодження.
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Фольгований паробар’єр 
Alu Flex
Ця підкладка формує високоякісний 
паробар’єр, який захищає покриття 
підлоги від надлишкової вологи від 
сусідніх компонентів. Такий паробар’єр 
є необхідним при встановленні покриття 
EGGER на наливній підлозі.

Silenzio Cork
На 100 % натуральний, придатний 
для повторного використання 
продукт. Завдяки міцності на стиск, ця 
підкладка захищає підлогу від великих 
навантажень. Низька теплостійкість 
дозволяє використовувати її в поєднанні 
з системами опалення підлоги.

Silenzio Easy
Ця підкладка призначена для 
приглушення звуків від ударів та 
кроків всередині кімнати. Вона 
також підходить для систем опалення 
підлоги. Для встановлення на підлогах 
на мінеральній основі просимо 
використовувати EGGER Alu Flex як 
пароізоляційну підкладку.

Silenzio Easy SD
Ця підкладка ідеально підходить для 
приглушення звуків від ударів та 
кроків у кімнаті. В неї інтегровано 
пароізоляційний шар, що гарантує 
швидке встановлення. Вона підходить 
для підлог на мінеральній основі, 
а також може встановлюватися із 
системою опалення підлоги.

Silenzio Duo
Ця підкладка для підлоги є 
водночас звукоізоляційним шаром 
і паробар’єром. Вона підходить для 
підлог на мінеральній основі, а також 
може встановлюватися із системою 
опалення підлоги. Бездоганна для 
багатолюдних зон, особливо для 
комерційного застосування.

    Легке встановлення1

Підкладки EGGER забезпечують стабільність 
підлоги.
При встановленні покриття для підлоги EGGER плаваючим способом, правильний вибір підкладки є необхідним для 
досягнення бездоганного вигляду та найкращої ефективності. Фахівці EGGER відібрали колекцію високоякісних підкладок, 
які легко монтуються, забезпечують чудову акустичну ізоляцію та переваги у довгостроковій перспективі.
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Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Усі наші підкладки Silenzio відповідають найвищим вимогам Асоціації європейських 
виробників ламінованих підлогових покриттів (EPLF) та Асоціації багатошарових модульних 
оздоблювальних покриттів (MMFA) до ДЕРЕВИНИ

Найменування Silenzio Easy Silenzio Easy 
SD Silenzio Duo Silenzio Cork

Фольгований 
паробар’єр 

Alu Flex

Категорії покриття для 
підлоги

Ламіноване 
покриття для 

підлоги

Ламіноване 
покриття для 

підлоги

Ламіноване 
покриття для 

підлоги

Ламіноване 
покриття для 

підлоги

Ламіноване 
покриття, Comfort, 

Design GreenTec

Основа підлоги дерев’яна/
мінеральна мінеральна мінеральна дерев’яна/

мінеральна мінеральна

Площа [м²] 15 15 10 10 26

Розміри [м] 12 × 1,25 12,5 × 1,2 8,5 × 1,18 10 × 1 26 × 1

Товщина [мм] 2 2 1,5 2 0,2

Завантаженість рухом ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓

Акустика ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓

Пароізоляція - ✓ ✓ - ✓

Система опалення підлоги ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓

Міцність на стиск [кПа] 110 110 400 470 -

Вдосконалення шумової 
ізоляції при грі у футбол 
ISLam [дБ]

18 18 18 19 -

Поліпшена функція 
поглинання шуму 
Середньозважений 
коефіцієнт поглинання звуку 
(RWS) [%]

27 27 38 - -

Можливість використання із 
системою опалення підлоги, 
де застосовується гаряча 
вода R [м² К/Вт]

0,057 0,057 0,04 0,039 0,004

Захист від вологи SD [м] - 100 150 - 100
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Інсталяційний набір
Інсталяційний набір EGGER підходить для 
всіх покриттів для підлоги EGGER із системою 
встановлення CLIC it! від EGGER. Він допоможе 
швидко та правильно встановити ваше покриття.
До набору входять розсувні клини, лом та 
підбивний брусок EGGER, повністю виготовлений 
із суцільної деревини бука. 

Алюмінієва високотемпературна 
стрічка Alu Tape
Самоклейка ізоляційна стрічка Alu від 
EGGER скріплює два шви підкладок EGGER. 
Переконайтеся, що волога, яка надходить із 
основи підлоги, не завдає шкоди підлоговому 
покриттю.

Захист для швів ламінату і паркету 
CLIC Sealer
З водостійким герметиком EGGER CLIC Sealer 
ви зможете захистити підлогове покриття 
від вологи. Цей герметик для підлогового 
покриття — ідеальне рішення для зон входів до 
комерційних приміщень та вологих зон. Один 
тюбик забезпечить гідроізоляцію близько 10 м² 
підлоги.

Професійні інструменти для встановлення
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Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Просте 
встановлення.
Просте використання: із системою 
встановлення CLIC it! усе наше 
підлогове покриття є безпечним, і його 
можна швидко та легко встановити в 
будь-якому приміщенні. Профіль плит 
підлогового покриття спроєктований 
для оптимального прилягання та 
пропонує додатковий захист від 
проникнення вологи.

  
  egger.com/clicit
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Плінтуси 60 / 80 мм Декор
Плінтуси в тому самому декорі, що й підлога, забезпечують 
рівний край і охайне оздоблення. Міцні плінтуси складаються 
з основи МДФ і водовідштовхувальної декоративної плівки.

Clip Star
Декоративні плінтуси на 60 мм можна легко та швидко 
змонтувати за допомогою кріпильних затискачів EGGER 
Clipstar.

Кути та з’єднання 
Кутові та з’єднувальні елементи для декоративних плінтусів 
60 мм, що поєднуються між собою, забезпечуючи ідеальний 
вигляд кутів на плінтусах.
    Доступний у різних декорах

У нас є асортимент плінтусів, які відповідають декорам 
покриття для підлоги, а також класичні білі плінтуси різної 
висоти та форми. 

Профілі для підлоги доступні в різних кольорах, що 
допоможуть створити збалансований вигляд, забезпечуючи 
при цьому максимальну функціональність та довговічність.

    Легке встановлення2

Розміри: 
2400 × 60 × 17 мм
2400 × 80 × 14 мм
    Доступний у різних декорах та в білому кольорі

Плінтуси та профілі для підлоги EGGER 
забезпечать охайне оздоблення стиків.
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Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

Розміри: 
2400 × 16 × 16 мм
    Доступний у різних декорах

Плінтуси Hamburger 100 / 70 мм
Вигнуті плінтуси білого кольору з висотою основи 100 мм або 70 мм виглядають 
дуже яскраво та ідеально поєднуються з привабливим дизайном. Міцні плінтуси 
виготовлено з основи МДФ і водовідштовхувальної білої плівки, яку можна 
пофарбувати.

Кубічні плінтуси 100 / 80 / 60 / 40 мм
Кубічні білі плінтуси з висотою основи 100 мм, 80 мм, 60 мм або 40 мм, 
нададуть стикам зі стіною ефектного й охайного вигляду. Цей плінтус плаского 
мінімалістичного дизайну також можна фарбувати. Міцні плінтуси складаються з 
основи МДФ і водовідштовхувальної білої плівки.

Розміри: 
2400 × 100 × 18 мм
2400 × 80 × 18 мм
2400 × 60 × 18 мм
2400 × 40 × 16 мм

Розміри: 
2400 × 100 × 18 мм
2400 × 70 × 18 мм

Фігурні профілі
Простий і швидкий монтаж завдяки клейкій стрічці на звороті елемента.  
Цей вид плінтусів доступний у різноманітних кольорах.
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Алюмінієві профілі

Профілі ХДФ

Перехідний профіль
1000 × 34 × 6,5-16 мм Мат. № 1483066

2700 × 34 × 6,5-16 мм Мат. № 1483105

Перехідний профіль
2400 × 44 × 10 мм

Урівнюваючий профіль
1000 × 44 × 6,5-16 мм Мат. № 1483118

2700 × 44 × 6,5-16 мм Мат. № 1483122

Урівнюваючий профіль
2400 × 44 × 12 мм

Пристінний профіль
1000 × 21 × 6,5-16 мм Мат. № 1483141

2700 × 21 × 6,5-16 мм Мат. № 1483065

Пристінний профіль
2400 × 33 × 12 мм

Алюмінієві профілі від EGGER призначені для забезпечення необхідних компенсаційних швів у проходах і встановлення 
покриття для підлоги на великій площі. Ці алюмінієві перехідні профілі забезпечуючи плавні переходи.  
Монтажну рейку та монтажний матеріал включено.

Профілі ХДФ EGGER забезпечують привабливу та акуратну обробку стін та дверей, а також необхідні компенсаційні шви 
в проходах.
Монтажну рейку та монтажний матеріал не включено.

    Доступний у різних декорах

Швидший пошук.
Підберіть для себе ідеальне покриття для підлоги за декілька 

простих кроків. Інструмент EGGER Floorfinder допоможе знайти 

ідеальне покриття для підлоги, яке відповідатиме вашим потребам. 

Дайте відповіді на кілька простих запитань.

 
egger.com/floorfinder

Чудове поєднання!
Відкритий простір та плавні переходи:

наші профілі створюють цілісний вигляд.
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Всі показані та зазначені нами декори — репродукції.

У нашому асортименті аксесуарів є продукти для миття покриття та усунення дрібних подряпин на поверхні.

Засіб для чищення Clean it!
Наш засіб для чищення покриття не лише робить підлогу 
чистою, а й має антистатичний ефект. Завдяки особливому 
складу він захищає крайки та не лишає слідів на підлозі.

Комплект Decor Mix & Fill
Набір для ремонту світлих, середніх та темних підлог. Із цією 
пастою для реставрації на водній основі ви зможете усунути 
дрібні пошкодження та подряпини легко й швидко.

    Простий догляд3
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www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Deutschland

t +49 3841 301 - 0

f +49 3841 301 - 20222

flooring@egger.com

ЭГГЕР Древпродукт Гагарин

Эжвинский проезд, 1

215010 Гагарин

Смоленская область

Россия

t +7 48135 79 - 300

f +7 48135 39 - 311

info-ru@egger.com

Фахівці наших центрів обслуговування 
радо вам допоможуть!

EGGER Україна

t +38 044 577 16 77 

info-ua@egger.com


