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Blaturile de lucru EGGER pot fi piesa de rezistență a 
oricărei bucătării și sunt punctul de pornire pentru 
crearea unui spațiu cu un design de excepție. Această 
broșură conține informații despre diferitele noastre 
blaturi de lucru, decoruri, structuri și accesorii asortate. 
Lăsați-vă inspirați!

Transformați-vă bucătăria în cea 
mai plăcută zonă a casei!
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Grupul EGGER este unul dintre cei mai importanți 
producători de materiale pe bază de lemn din Europa. 
În cele două unități de producție a blaturilor de lucru din 
1  St. Johann in Tirol (AT) și 19  Biskupiec (PL), fabricăm, 

cu ajutorul echipamentelor de ultimă generație, blaturi 
de lucru care se aliniază cerințelor pieței și tendințelor 
actuale din design. Calitatea înaltă a produselor noastre 
reprezintă un avantaj competitiv.

Blaturile de lucru EGGER reprezintă piesa de rezistență 
din bucătăriile contemporane aparte. Pentru a-ți inspira 
clienții, echipa noastră internațională formată din 
manageri de produs și design cu experiență în domeniu, 
a dezvoltat o gamă de blaturi de lucru care include 
diverse tipuri de produse, o gamă variată de decoruri, 
structuri armonioase și produse complementare utile. 
Dumneavoastră obțineți totul dintr-o singură sursă.

Partenerul de încredere pentru soluții în tendințe
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Fabrici

Birouri de vânzări

Production sites Sales locations

1 St. Johann in Tirol AT
2 Wörgl AT
3 Unterradlberg AT
4 Brilon DE
5 Bevern DE
6 Gi� orn DE
7 Bünde DE
8 Marienmünster DE
9 Wismar DE
10 Hexham UK
11 Barony UK
12 Rambervillers FR
13 Rion des Landes FR
14 Shuya RU
15 Gagarin RU
16 Rădăuți RO
17 Gebze TR
18 Concordia AR
19 Biskupiec PL
20 Lexington, NC US

1 Tours FR
2 Kortrijk BE
3 Tistrup DK
4  Kriens CH
5 Treviso IT
6 Šenčur SI
7 Varaždin HR
8 Hradec Krălově CZ
9 Poznań PL
10 Budapest HU
11 Belgrade RS
12 So� a BG
13 Bucharest RO
14 Vilnius LT
15 Minsk BY
16 Kyiv UA
17 Moscow RU
18 Almaty KZ
19 Shanghai CN
20 Tokyo JP
21 Santiago de Chile CL
22  Melbourne AU
23 Buenos Aires AR
24 Ho Chi Minh City VN
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Blaturile de lucru EGGER sunt potrivite nu numai în bucătării, dar și în 
alte spații. Datorită avantajelor de ordin estetic și de performanță pe care 
le oferă, acestea se pretează pentru a fi utilizate și în birouri, magazine 
sau alte încăperi ale locuinței. În plus, acestea sunt rezistente, practice 
și plăcute la atingere. Toate blaturile de lucru îndeplinesc cerințele 
standardului european EN 438.

Diverse precum viața

Rezistente la uzură

Nu se decolorează 
la lumină

Sigure în contact 
cu alimentele

Rezistente la pătare

Rezistente la impact 
și zgârieturi 

Igienice

Proprietăți 
antibacteriene
ale suprafeței conform 
ISO 22196 (= JIS Z 2801)

  Pentru informații detaliate privind 
proprietățile produsului ce sunt menționate 
în această broșură și referințele la 
standarde, vă rugăm să accesați fișele 
tehnice din zona de download la adresa 
www.egger.com/worktops.
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Produse pentru mobilier  
și amenajări interioare
Fie că aveți în plan să amenajați un spațiu de locuit sau o zonă publică, EGGER 
vă oferă totul dintr-o singură sursă, ușurându-vă munca și dându-vă flexibilitate. 
Decorurile noastre reproduc aproape toate materialele și pot fi livrate într-un 
termen relativ scurt. Astfel, alegerea produselor este rapidă și ușoară.

Eurodekor
F205 ST9 Cant ABS 

H3349 ST19

PAL melaminat Eurodekor
H3349 ST19

Laminat
F205 ST9

Blat de lucru PerfectSense  
Topmatt cu cant drept
U999 PT

 Mai multe informații despre produsele prezentate, accesând www.egger.ro
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Laminat
F205 ST9

Eurodekor
H3349 ST19

Cant ABS 
F205 ST9 PAL melaminat 

Eurodekor
F205 ST9

PAL melaminat Eurodekor 
F205 ST9

PAL melaminat Eurodekor 
H3349 ST19

Blat de lucru PerfectSense  
Topmatt cu cant drept
U999 PT
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Design pentru bucătăriile de 
tip open-space
Rolul bucătăriei se schimbă. Există o tendință tot mai 
mare înspre spațiile de locuit deschise, armonizate 
vizual, care permit utilizarea multifuncțională a 
încăperii. Pentru a beneficia de un spațiu de locuit mai 
mare, se renunță la holuri și la coridoare. Astfel, chiar 
și spațiile de mici dimensiuni nu mai par aglomerate, 
iar lipsa unor pereți creează efectul optic de zonă 
spațioasă. Bucătăria este în centrul atenției și devine 
zona de interes pentru discuții și comunicare.

Blaturi de lucru subțiri 
pentru un aspect modern
Blaturile de lucru subțiri se bucură de o popularitate 
tot mai mare datorită aspectului lor simplu, 
minimalist. Cu noile blaturi de lucru din laminat 
compact și cele PerfectSense Topmatt cu cant drept, 
le puteți oferi clienților dumneavoastră două soluții 
atractive.

Aspect monolitic
Un monolit este un bloc de piatră format în 
mod natural. Această imagine își găsește tot 
mai des echivalentul și în bucătării și creează 
astfel un aspect foarte modern. Folosirea 
aceluiași decor pentru blatul de lucru, front și 
panoul de spate creează această imagine de 
monolit, cu un efect compact, unitar.

Tendințe în materie de 
design pentru bucătării
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Design captivant datorită 
diferitelor grosimi 
ale materialelor
O insulă sau un bar pentru servirea micului 
dejun amplasate în apropierea blatului de 
lucru adaugă bucătăriei plusvaloare. Din 
punct de vedere practic, un astfel de corp de 
mobilier oferă un spațiu unde mâncarea poate fi 
preparată și savurată. Dacă designul bucătăriei 
include un bar pentru micul dejun, tendința 
este aceea de combinare a materialelor subțiri 
cu cele groase. De obicei, blatul de lucru este 
subțire și barul pentru micul dejun are un 
finisaj mai gros. Această combinație de grosimi 
contrastante face ca designul bucătăriei să fie 
cu atât mai atractiv.

Fronturi fără mânere
Dacă se dorește ca bucătăria să aibă un design modern, cu influențe minimaliste, atunci fronturile fără 
mânere sunt alegerea perfectă. În acest caz, mecanismele și feroneriile speciale, care deschid elementele 
mobile la aplicarea unei ușoare presiuni, înlocuiesc mânerele vizibile, clasice . Astfel, se pot crea bucătării 
luxoase, cu un aspect simplu.
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Tendințe în amenajarea bucătăriilor

Bucătăriile în „non-culoarea” negru
Tendința cromatică reprezentată de negru este și ea tot mai frecvent întâlnită în bucătării. 
Aici, însă, nu se pune problema proiectării unei bucătării integrale pe negru, ci mai degrabă 
se optează pe combinarea diverselor nuanțe de gri și antracit, sau se folosește negrul doar 
sub formă de accent, cu ajutorul electrocasnicelor, rafturilor sau mânerelor.

Rafturi deschise
În bucătărie, lucrurile nu mai trebuie ascunse 
în cutii, dulapuri și sertare. În prezent, 
rafturile deschise îmbină funcționalitatea cu 
individualitatea. V-ar plăcea o bucătărie cu un 
design simplu și modern? Atunci, optați pentru 
înlocuirea corpurilor de pe pereți cu un sistem de 
rafturi deschise.
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Fronturile din bucătărie: 
de la mat la ultra-lucios
Atât fronturile mate, cât și cele ultra-lucioase din 
bucătării sunt încă în tendințe în amenajările interioare. 
Un aspect important al suprafețelor mate este 
proprietatea anti-amprentă, așa cum este demonstrată 
de plăcile noastre lăcuite PerfectSense Premium Matt și 
laminatele PerfectSense Topmatt. Suprafețele mate sunt 
catifelate, călduroase la atingere și creează un sentiment 
special. Suprafețele ultra-lucioase, precum plăcile lăcuite 
PerfectSense Premium Gloss, oferă în special încăperilor 
mici un efect de profunzime mai mare și un aer sofisticat.

  Mai multe despre plăcile noastre lăcuite PerfectSense 
www.egger.com/perfectsense

© Monika Piecha Ziolkowska

Și mai aproape de natură
Repetarea unor detalii de mai multe ori pe o placă 
indică faptul că decorul este o imitație. Acest 
lucru nu se întâmplă însă și la decorurile în format 
continuu. Aici, detaliile din imaginea decorului 
nu se repetă pe întreaga lungime a plăcii, motiv 
pentru care aceste decoruri arată mai natural. 
Blaturile de lucru și panourile de spate cu aspect 
„continuu” sunt marcate corespunzător.

Imaginea alăturată prezintă un decor de blat 
de lucru cu aspect continuu, realizat din plăci 
laminate căntuite cu canturi ABS.
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Marmură
Marmura are parte de o renaștere. Fie că o întâlnim 
sub forma elementelor de mobilier, în amenajări 
interioare sau în designul de produs, există o cerere 
ridicată pentru acest material clasic care continuă să 
crească. Marmura albă este un material foarte popular 
și oferă amenajărilor moderne un caracter retro.

Decoruri în tendințe în 
designul interior

F812 ST9 
Marmură Levanto alb

F205 ST9 
Pietra Grigia antracit

Cu gama noastră variată de reproduceri 
de piatră, beton, metal și lemn, sunteți 
mereu în tendințe.

»
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Mai multe decoruri cu 
aspect de piatră
Piatra poate apărea în amenajările interioare sub diverse 
forme: de la aspectul catifelat și discret, la cel cu tente 
metalice și până la reproducerile dure de piatră.

Terrazzo – un material cunoscut încă din antichitate – 
își găsește astăzi tot mai mult locul în spațiul nostru de 
locuit. Datorită paletei cromatice variate, reproducerile 
de granit sunt ușor de combinat sau chiar preiau rolul de 
accent pentru nuanțe de gri sau tentele de negru.

F121 ST87 
Metal Rock antracit

F117 ST76 
Ventura Stone negru

F012 ST9 
Granit Magma roșu

»
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Beton / Ardezie / Metal
Betonul și ardezia rămân tendințe cu un puternic impact în 
amenajarea bucătăriilor. Reproducerile de beton reprezintă 
o opțiune atractivă, ce poate da naștere unor aspecte calde 
sau mai reci în funcție de preferințe, cu suprafețe netede, 
catifelate sau, dimpotrivă, suprafețe foarte distincte. 
Decorurile de ardezie sunt deosebit de populare datorită 
aspectului lor cald și paletei variate de culori. Acestea 
conferă încăperilor o atmosferă exclusivistă și pot fi utilizate 
în numeroase moduri. Aspectul metalic te duce cu gândul 
către  inovație și viitor.

F242 ST10 
Ardezie Jura antracit

F333 ST76 
Beton ornamental gri

Toate decorurile prezentate și menționate sunt reproduceri.14

F302 ST87 
Ferro bronz

»

iStock.com / RakicN
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Lemn natural, cu aspect de 
lamelă continuă
Blaturile de lucru care se inspiră din aspectul lemnului cu 
lamelă continuă conferă expresivitate designului bucătăriei. 
Plăcile de diferite lățimi sugerează pe de o parte un aspect 
artizanal desăvârșit, iar pe de altă parte elemente naturale, cu 
aspect patinat. Crăpăturile și nodurile din imaginea decorului 
dau naștere unor linii de design deosebit de rustice, iar 
culorile închise dau o notă de eleganță.

H050 ST9 
Woodblocks natur

H1318 ST10 
Stejar sălbatic natur

»
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Gama de blaturi de lucru și aplicația  
„Colecția EGGER de produse decorative”

Descărcați acum aplicația  
„Colecția EGGER de produse decorative”!

 

Blaturile de lucru Egger

Diverse precum viața 
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Descoperiți întreaga  
colecție în format digital
1.  Descărcați aplicația „Colecția EGGER de produse decorative” 

pe telefon

2.  Folosiți opțiunea de scanare pentru a scana codul oricărui 
decor din această broșură.

3.  Aveți acces la

 � Toate decorurile în format de placă întreagă și 3D
 � Combinații de decoruri
 � Informații privind disponibilitatea produselor
 � Posibilitatea de comandare rapidă  

a mostrelor

Datorită noii aplicații „Colecția EGGER de produse 
decorative”, aveți la îndemână întreaga colecție 
de blaturi de lucru, oriunde și oricând. Aplicația 
vă ajută să luați decizii rapid și vă oferă acces 
la informațiile de care aveți nevoie pentru a vă 

pune în practică ideile. Pentru a vă oferi un suport 
suplimentar, vă punem la dispoziție mostre în 
diverse formate, pe care le puteți comanda rapid și 
ușor prin intermediul noii aplicații.

Creați cele mai reușite proiecte cu ajutorul 
gamei de blaturi de lucru EGGER

 



Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri. 17

Studioul de design virtual EGGER
Studioul de design virtual EGGER este un 
instrument online ce vă oferă asistență în alegerea 
unui design orientat spre tendințe. Folosiți studioul 
nostru de design virtual pentru a vă ajuta clienții 
să ia decizii. Cu un singur click puteți vizualiza 
toate decorurile din colecția EGGER de produse 
decorative, precum și cele mai noi decoruri pentru 

pardoseli în diferite configurații de încăperi. 
De asemenea, puteți utiliza modul de comparare 
pentru a testa două designuri în aceeași încăpere, 
în același timp. În plus, decorul poate fi vizualizat 
în format 3D. Acest soft, cu toate funcțiile sale, 
poate fi integrat, în mod gratuit, pe pagina 
dumneavoastră de internet.

Mai multe servicii



Modele de blaturi de lucru
Cu blaturile de lucru EGGER puteți îndeplini dorințele clienților dumneavoastră 
în materie de decoruri moderne și design contemporan. Puteți obține suprafețe 
de lemn, cu aspect natural cu ajutorul blaturilor de lucru Feelwood, cu structură 
și decor sincronizate. Noile blaturi de lucru din laminat compact și cele 
PerfectSense Topmatt cu cant drept răspund tendințelor actuale pentru finisaje 
subțiri. Gama noastră este completată de bine-cunoscutele blaturi de lucru 
clasice, postformate.

Mai multe informații la adresa » www.egger.com/blaturi-diverse-precum-viata

Blaturi de lucru Feelwood cu cant drept
reproduceri de lemn mai autentice ca oricând

18

Blaturi de lucru postformate
Tranziție unitară a laminatului de pe 
suprafața blatului pe partea inferioară, 
peste rază



Blaturi de lucru  
PerfectSense® Topmatt
Finisaj ultra mat, plăcut la atingere, 
cu proprietăți anti-amprentă.

Blaturi de lucru din laminat compact
Rezistente la umezeală, cu un aspect modern, 
subțire

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri. 19
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H1401 ST22  P. 61 
Pin Cascina

H193 ST12 P. 52 
Stejar lamelar

H1145 ST10 P. 58 
Stejar Bardolino natur

H050 ST9  P. 50 
Woodblocks natur

Cuprins – decoruri pentru blaturile de lucru

H194 ST12  P. 53 
Nuc lamelar

H3133 ST12  P. 61 
Stejar Davos maro trufă

H3303 ST10  P. 60 
Stejar Hamilton natur

H1313 ST10  P. 63 
Stejar Whiteriver gri maro

H3730 ST10  P. 60 
Hicori natur

H3331 ST10  P. 57 
Stejar Nebraska natur

H2033 ST10  P. 55 
Stejar Hunton închis

H1486 ST36  P. 63 
Pin Pasadena

H3330 ST36  P. 58 
Stejar Anthor natur

H197 ST10  P. 51 
Lemn Vintage natur

H195 ST10  P. 53 
Stejar Castle

H110 ST9  P. 54 
Pin Sealand

H1318 ST10  P. 57 
Stejar sălbatic natur

H2032 ST10  P. 54 
Stejar Hunton deschis

H198 ST10 P. 51 
Lemn Vintage gri

H2031 ST10  P. 52 
Stejar Halford negru

»
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W1000 ST76  P. 85 
Alb Premium

F095 ST87  P. 68 
Marmură Siena gri

F104 ST2  P. 66 
Marmură Latina

F021 ST75  P. 72 
Terrazzo Triestino gri

F041 ST15  P. 75 
Sonora Stone alb

F502 ST2  P. 82 
Aluminiu periat fin

F204 ST75  P. 64 
Marmură Carrara alb

F385 ST10  P. 79 
Ciment brut

F221 ST87  P. 75 
Ceramică Tessina crem

F014 ST9  P. 65 
Marmură Engelsberg

F812 ST9  P. 65 
Marmură Levanto alb

U702 ST89  P. 86 
Gri cașmir

F292 ST9  P. 74 
Travertin Tivoli bej

F484 ST87  P. 83 
Sparkle ruginiu

F637 ST16  P. 80 
Chromix alb

U763 ST76  P. 85 
Gri sidefat

F371 ST89  P. 74 
Granit Galizia gri-bej

F302 ST87  P. 82 
Ferro bronz

F187 ST9  P. 81 
Beton Chicago gri închis

F186 ST9  P. 81 
Beton Chicago gri deschis

21



F508 ST10  P. 79 
Iută vintage negru

F242 ST10  P. 78 
Ardezie Jura antracit

F121 ST87  P. 71 
Metal Rock antracit

F112 ST9  P. 66 
Marmură Florence gri

F205 ST9  P. 69 
Pietra Grigia antracit

F028 ST89  P. 72 
Granit Vercelli antracit

F206 ST9  P. 68 
Pietra Grigia negru

F011 ST9  P. 76 
Granit Magma gri

F093 ST15  P. 67 
Marmură Cipollino gri

F311 ST87  P. 71 
Ceramic antracit

U999 ST89  P. 86 
Negru

F333 ST76  P. 80 
Beton ornamental gri

F012 ST9  P. 76 
Granit Magma roșu

F094 ST15  P. 67 
Marmură Cipollino 
negru-cupru

F117 ST76  P. 73 
Ventura Stone negru

W1100 PT P. 35 
Alb alpin

U999 PT P. 34  
Negru

F812 PT P. 33 
Marmură Levanto alb

F627 PT P. 35 
Oțel închis

F206 PT P. 33 
Pietra Grigia negru
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H1176 ST37  P. 46 
Stejar Halifax alb

H3176 ST37 P. 47 
Stejar Halifax cositor

H1180 ST37  P. 45 
Stejar Halifax natur

H1344 ST32 P. 45 
Stejar Sherman maro cognac

H1181 ST37 P. 46 
Stejar Halifax tabac

W1101 ST76  P. 39 
Alb alpin colorat în masă

U7081 ST76  P. 39 
Gri deschis colorat în masă

F222 ST76  P. 41 
Ceramică Tessina Terra

U999 ST76  P. 38 
Negru

F186 ST9  P. 40 
Beton Chicago gri deschis

F206 ST9  P. 40 
Pietra Grigia negru



Panourile de spate conferă bucătăriei un aer 
modern, care atrage toate privirile. Disponibile fie 
în același decor cu blatul de lucru, fie în decor de 
contrast, acest produs cu rol de protecție împotriva 
stropilor poate deveni un veritabil element de 
design.

Panourile sunt disponibile pentru toate decorurile 
blaturilor de lucru, precum și în cinci decoruri de 
contrast, pe stoc în formatul 4.100 × 640 × 8 mm și 
sunt formate dintr-o placă de PAL melaminată pe 
ambele părți.

  Mai multe informații, accesând  
www.egger.com/panouri-de-spate

Panouri de spate

 � Protecție împotriva stropirii, rezistentă la uzură, impact și zgâriere
 � Disponibile în același decor și aceeași structură ca blatul de lucru
 � Disponibile și în 5 decoruri de contrast
 � Ideale pentru acoperirea unei zone placate deja cu plăci ceramice
 � Mai ușor de procesat decât alte materiale precum sticla 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

24
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Panou de spate cu rol de contrast
F007 ST10 Piatră de carieră Terra maro 
Aspect continuu

Recomandare de canturi ABS
U200 ST9

Blat de lucru
H197 ST10

Fronturi
U222 ST9

Panou de spate cu rol de contrast
F008 ST10 Piatră de carieră gri ardezie
Aspect cotinuu

Recomandare de cant ABS
U963 ST9

Blat de lucru
H1401 ST22

Fronturi
U727 ST9

Panou de spate cu rol de contrast
F009 ST9 Mozaic
Aspect cotinuu

Recomandare de cant ABS
U963 ST9

Blat de lucru
H3330 ST36

Fronturi
U960 ST9

Panou de spate cu rol de contrast
F010 ST9 Metal patinat
Aspect cotinuu

Recomandare de cant ABS
U960 ST9

Blat de lucru
F502 ST2

Fronturi
H1181 ST37

Panou de spate cu rol de contrast
H192 ST10 Lemn ornamental
Aspect cotinuu

Recomandare de cant ABS
U156 ST9

Blat de lucru
W1000 ST76

Fronturi
H1387 ST10
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Structuri

 

Senzația tactilă armonioasă care completează imaginea decorului 
desăvârșește designul general. Indiferent că este vorba despre 
o senzație de mat-catifelat sau despre o senzație rustică, blaturile 
de lucru EGGER se remarcă prin potrivirea perfectă dintre structură 
și decor, de unde rezultă o experiență deosebit de autentică, atât la 
nivel vizual, cât și tactil.

Descoperiți structurile și suprafețele în aplicație

1.  Descărcați aplicația „Colecția EGGER de produse decorative” 
pe telefon.

2.  Folosiți funcția de scanare pentru a găsi orice cod de 
structură (de ex. ST37) din colecție.

3.  Obțineți acces la structura selectată de dvs.  
și la decorurile disponibile cu aceasta –  
afișate ca placă integrală, precum și în 3D.
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Blaturi de lucru din laminat compact

ST76  
Mineral Rough Matt

Structura Mineral Rough Matt vine în întâmpinarea 
cererii de suprafețe mate cu aspect de piatră. 
Această structură este inspirată din suprafața unei 
pietre naturale, marmorate, ușor șlefuite.

Blaturi de lucru PerfectSense Topmatt cu cant drept

Blaturi de lucru Feelwood cu cant drept

PT 
PerfectSense Topmatt

Blaturile de lucru PerfectSense Topmatt au 
o suprafața ultra-mată, catifelată și călduroasă, 
cu proprietăți anti-amprentă. Această structură 
se utilizează oriunde este nevoie de un design 
mat și, în același timp, rezistent.

ST37  
Feelwood Rift

ST32  
Feelwood Vintage

Această structură redă aspectul autentic al unei 
suprafețe de lemn masiv. Structura sa este sincronizată 
cu seria de decoruri Stejar Halifax, care prezintă 
crăpături profunde, ce se pot simți la atingere.

Suprafață sincronizată cu imaginea decorului Stejar Sherman. 
Aspectul său de lemn recuperat sau uzat este foarte căutat. 
Deteriorările și urmele vizibile de pe suprafața lemnului sunt 
accentuate de structura cu pori sincron.

ST9 
Smoothtouch Matt

Structura ST9 Smoothtouch Matt creează un aspect foarte natural 
pentru reproducerile de materiale.
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Blaturi de lucru postformate 
Structuri pentru reproducerile de lemn

Structuri simetrice

ST2  
Smoothtouch Pearl

ST9  
Smoothtouch Matt

ST15  
Smoothtouch Velvet

ST10  
Deepskin Rough

ST12  
Omnipore Matt

O structură autentică, potrivită reproducerilor 
cu aspect autentic, frapant și rustic. Se pretează 
decorurilor cu aspect de lemn masiv.

Un finisaj asimetric, cu pori de diferite profunzimi, ce oferă 
suprafeței un efect natural. O textură de bază, simplă, ce 
oferă o notă catifelată.

ST22  
Deepskin Linear

ST36  
Feelwood Brushed

Această structură adaugă mai multă naturalețe și o tentă 
reflexivă decorurilor liniare, vivace, cu esențe de lemn, 
datorită senzației sale tactile și zonelor mat-lucioase. 

Această structură are un aspect adânc periat, dar foarte 
natural și mat și conferă diverselor tipuri de lemn o senzație 
de autenticitate.

O suprafață netedă, plană și ușor de 
întreținut, cu luciu redus. Structura pune 
în evidență reproducerile de lemn și cele 
ce reproduc diverse materiale.

Suprafața conferă atât uni-urilor, cât și 
reproducerilor de lemn o senzație foarte 
naturală și urmează tendințele către 
finisaje mate.

Această structură perlată este 
folosită atât pentru decorurile 
albe, cât și pentru reproducerile 
de materiale și impresionează 
prin rezistența mare la zgâriere.
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ST75  
Mineral Satin

Structuri pentru materiale și metal

ST16  
Mineral Plaster

Suprafața prezintă un aspect de ipsos, cu elemente 
adânci și brute, dar și netede și lucioase. Structura 
dă naștere unui efect industrial pe reproducerile 
de beton, metal și piatră și oferă decorurilor uni un 
aspect plin de caracter.

ST76  
Mineral Rough Matt

Această structură a fost special concepută pentru blaturile de lucru. 
Suprafața oferă reproducerilor de materiale un efect tactil mat și catifelat. 
Se pretează mai ales la combinații cu marmura.

Această structură imită suprafața unei pietre naturale, 
marmorate și ușor șlefuite. Poate fi aplicată pe decoruri 
uni sau pe diferite reproduceri de piatră, inclusiv pe 
cele de ardezie și marmură.

ST87  
Mineral Ceramic

ST89  
Mineral Rock

Această structură se remarcă printr-un efect mat-lucios pronunțat, 
care redă suprafața și senzația tactilă a unei plăci de ceramică.

Datorită suprafeței rugoase, această structură redă un aspect de granit, 
iar jocul dintre elementele mate și lucioase îi conferă o tentă reflexivă.



30

Blatul de lucru subțire, cu placă suport din MDF 
de 16 mm este noua soluție EGGER. Suprafața sa 
lăcuită este formată dintr-un laminat ultra-mat, 
PerfectSense Topmatt, ce prezintă proprietăți 
anti-amprentă și transmite o senzație catifelată și 
netedă. Pe lungimea frontală, blatul este căntuit cu 

cant ABS de 1,5 mm, în același decor ca suprafața 
blatului. Pentru fixare se folosește un termo-adeziv 
PUR rezistent la temperaturi și abur. Acest blat 
de lucru poate fi răspunsul dvs. la tendința către 
materiale subțiri și totodată mate.

Blaturi de lucru PerfectSense® Topmatt cu cant drept

30
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 � Suprafață lăcuită ultra-mată, catifelată și 
călduroasă

 � Proprietăți anti-amprentă
 � Design subțire pentru un aspect modern 

Fișele cu date tehnice, instrucțiunile de prelucrare și recomandările de întreținere 
și curățare, precum și fișele informative despre accesorii pot fi găsite online, la 
adresa www.egger.com/blaturi-perfectsense-topmatt

Produs Model Termen de 
livrare

Model blat de lucru 100/1,5 
căntuit pe o parte 4.100 × 600 × 16 mm din stoc

Model blat de lucru 100/1,5  
căntuit pe ambele părți 4.100 × 920 × 16 mm din stoc

Model blat de lucru 100/1,5  
căntuit pe o parte 4.100 × 1.200 × 16 mm 21 zile

Panou de spate 4.100 × 640 × 8 mm din stoc

Accesorii »  
mai multe informații la pagina 88 Model Termen de 

livrare

Laminat Topmatt 2.800 × 1.310 × 0,8 mm

din stoc

Canturi ABS (structură PM) 23 × 1,5 mm; 25 rm.

Conectori pentru blaturi de lucru pentru blaturile de lucru de 16 mm

Set de prindere pentru chiuvete 1.000 / 500 × 20 × 16 mm

Traverse metalice 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm

Soluție de etanșare Gri, alb, negru, maro

AVANTAJELE LOR

Structura produsului

Canturi ABS

Laminat  
decorativ

Placă MDF

Hârtie de balans 
pentru laminat

www.egger.com/ecofacts

Și mai multă transparență:
83 % materiale din 
resurse regenerabile 
17 % materiale din 
resurse fosile

61 % produse secundare 
din industria de cherestea 
39 % resurse proaspete



32 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

Blaturi de lucru PerfectSense Topmatt

»

W1000 ST9

F812 PM

F812 PT

H1180 ST37
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F812 PT Marmură Levanto alb Poate fi combinat cu

W1000 ST9
Alb Premium

U999 PM
Negru

Blat de lucru

F206 PT Pietra Grigia negru Poate fi combinat cu

W1000 ST19
Alb Premium

H3710 ST12
Nuc Carini natur

H3330 ST36
Stejar Anthor natur

H1251 ST19
Branson Robinia maro natur

Blat de lucru

F812 PM
Marmură Levanto alb

H1180 ST37
Stejar Halifax natur
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U999 PT Negru Poate fi combinat cuBlat de lucru

H1330 ST10
Stejar Santa Fe Vintage

U999 PM
Negru

U201 ST19
Gri pietriș

»

Blaturi de lucru PerfectSense Topmatt

Scanați codul decorului 
utilizând aplicația

F637 ST16
Chromix alb

U999 PT

H1330 ST10

U899 ST9

U201 ST19
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W1100 PT Alb alpin Poate fi combinat cu

F204 ST9
Marmură Carrara alb

U999 ST19
Negru

H1486 ST36
Pin Pasadena

H3325 ST28
Stejar Gladstone tabac

Blat de lucru

F627 PT Oțel închis Poate fi combinat cu

H1710 ST10
Castan Kentucky nisip

H1181 ST37
Stejar Halifax tabac

H3330 ST36
Stejar Anthor natur

U767 ST9
Gri cubanit

Blat de lucru
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Blatul de lucru subțire din laminat compact, cu o grosime 
de numai 12 mm, dispune de frezare fațetată pe ambele 
laturi longitudinale. Acest detaliu pune în evidență 
aspectul său modern, precum și culorile negru, alb,  
gri deschis și gri închis ale miezului.

Blaturi de lucru din laminat compact

36

Miez alb Miez gri deschis

Miez gri închis Miez negru
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AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

 � Rezistent la umiditate
 � Design subțire pentru un aspect modern
 � Frezare fațetată pe ambele laturi longitudinale 

Fișele cu date tehnice, instrucțiunile de prelucrare și recomandările de curățare 
și întreținere, precum și fișele accesoriilor pot fi găsite online, la adresa  
www.egger.com/blaturi-din-laminat-compact

Produs Model Termen de 
livrare

Model blat de lucru 90/1  
cu frezare pe ambele laturi longitudinale 4.100 × 650 × 12 mm

cu termen 
de livrare 
scurt

Model blat de lucru 90/1  
cu frezare pe ambele laturi longitudinale 4.100 × 920 × 12 mm

Panou de spate (placă laminată) 4.100 × 640 × 8 mm

Accesorii »  
mai multe informații la pagina 88 Model Termen de 

livrare

Laminate 2.800 × 1.310 × 0,8 mm

din stoc
Conectori pentru blaturi de lucru pentru blaturile de lucru de 12 mm

Set de prindere pentru chiuvete 1.000 / 500 × 20 × 16 mm

Traverse metalice 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm

www.egger.com/ecofacts

Și mai multă transparență:
60 % materiale din 
resurse regenerabile 
40 % materiale din 
resurse fosile

100 % resurse proaspete

Compoziția produsului

Hârtie decorativă 
impregnată cu rășini 
(Strat de acoperire pentru 
reproduceri de lemn și 
materiale)

Straturi de mijloc 
impregnate cu rășini

Frezare fațetată

Hârtie decorativă 
impregnată cu rășini 
(Strat de acoperire pentru 
reproduceri de lemn și 
materiale)



38 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

Blaturi de lucru din laminat compact

U999 ST76 Negru Poate fi combinat cu

H3309 ST28
Stejar Gladstone nisip

F206 PM
Pietra Grigia negru

Blat de lucru

U707 ST9
Gri mătase

H1714 ST19
Nuc Lincoln

F206 PM

U999 ST76

H1714 ST19

U707 ST9

»

Miez negru

Scanați codul decorului 
utilizând aplicația
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W1101 ST76 Alb alpin colorat în masă Poate fi combinat cu

F642 ST16
Chromix bronze

H1122 ST22
Whitewood

H1313 ST10
Stejar Whiteriver gri maro

Blat de lucru

W1100 ST9
Alb alpin

U7081 ST76 Gri deschis colorat în masă Poate fi combinat cu

U708 ST9
Gri deschis

H3453 ST22
Fleetwood gri lava

U325 ST9
Rose antic

H3146 ST19
Stejar Lorenzo gri bej

Blat de lucru

Miez alb

Miez gri deschis
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F206 ST9 Pietra Grigia negru Poate fi combinat cuBlat de lucru

Miez negru

F186 ST9 Beton Chicago gri deschis Poate fi combinat cuBlat de lucru

Miez gri închis

H3157 ST12
Stejar Vicenza

H1318 ST10
Stejar sălbatic natur

H3192 ST19
Fineline metalic maro

U961 PM
Gri grafit

Blaturi de lucru din laminat compact

»

Scanați codul decorului 
utilizând aplicația

U998 ST38
Negru fumuriu

H1714 ST19
Nuc Lincoln

H1312 ST10
Stejar Whiteriver nisip

H3325 ST28
Stejar Gladstone tabac
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F222 ST76 Ceramică Tessina Terra Poate fi combinat cu

U702 PM
Gri cașmir

H2033 ST10
Stejar Hunton închis

Blat de lucru

H1312 ST10
Stejar Whiteriver nisip

H3157 ST12
Stejar Vicenza

Miez negru

U702 PM

F222 ST76

H1312 ST10»
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Acest blat de lucru își datorează aspectul natural 
sincronizării perfecte dintre structură și imaginea 
decorului. Lungimea blatului este finisată cu cant 
ABS de 1,5 mm identic decorului, care se aplică 
cu ajutorul unui termo-adeziv PUR, rezistent la 

temperaturi și abur. Pentru a sublinia efectul 
natural unitar și pentru a crea un aspect general 
ce poate fi distins cu greu de lemnul masiv, pe 
lățimile blatului se poate folosi cant ABS cu aspect 
de fibră în secțiune transversală.

Blaturi de lucru Feelwood cu cant drept

42
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 � Suprafață cu pori sincron, cu aspect 
deosebit de natural

 � Design modern datorită liniilor clare

Produs Model Termen de 
livrare

Model blat de lucru 100/1,5  
căntuit pe o parte 4.100 × 600 × 38 mm din stoc

Model blat de lucru 100/1,5  
căntuit pe ambele părți 4.100 × 920 × 38 mm din stoc

Model blat de lucru 100/1,5  
căntuit pe o parte 4.100 × 1.200 × 38 mm 21 de zile

Panou de spate 4.100 × 640 × 8 mm din stoc

Accesorii » mai multe informații la pagina 88 Model Termen de 
livrare

Laminate 2.790 × 2.060 × 0,8 mm

din stoc

Canturi ABS și cu aspect de fibră în 
secțiune transversală
(Pentru canturile cu aspect de fibră în secțiune 
transversală, codul decorului începe cu Q)

43 × 1,5 mm; 25 rm.

Profil de închidere la perete 4.100 × 25 × 25 mm

Traverse metalice 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm

Soluție de etanșare Gri, alb, negru, maro

Fișele cu date tehnice, instrucțiunile de prelucrare și recomandările de curățare 
și întreținere, precum și fișele accesoriilor pot fi găsite online, la adresa  
www.egger.com/blaturi-feelwood

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

Compoziția produsului

Canturi ABS

Laminare  
decorativă

Placă de PAL

Hârtie de 
balans

www.egger.com/ecofacts

Și mai multă transparență:
88 % materiale din 
resurse regenerabile 
12 % materiale din 
resurse fosile

25 % material reciclat 
41 % produse secundare din 
industria de cherestea și lemn 
reciclat pre-consumator 
34 % resurse proaspete
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Blaturi de lucru Feelwood

»

F311 ST87 U750 ST9

U767 ST9

H1344 ST32

Q1344 RO
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H1344 ST32 Stejar Sherman maro cognac Poate fi combinat cu

U968 ST9
Gri cărbune

U750 ST9
Gri taupe

Blat de lucru

H1180 ST37 Stejar Halifax natur Poate fi combinat cu

W1100 PG
Alb alpin

U998 ST38
Negru fumuriu

F187 ST9
Beton Chicago gri închis

F206 PM
Pietra Grigia negru

Blat de lucru

U767 ST9
Gri cubanit

F311 ST87
Ceramic antracit
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Blaturi de lucru Feelwood

H1176 ST37 Stejar Halifax alb Poate fi combinat cu

U750 ST9
Gri taupe

F120 PM
Metal Rock gri deschis

U504 ST9
Albastru tirolez

U767 ST9
Gri cubanit

Blat de lucru

H1181 ST37 Stejar Halifax tabac Poate fi combinat cu

F812 PM
Marmură Levanto alb

U830 ST9
Caramel nude

U104 ST9
Alabastru alb

U702 PM
Gri cașmir

Blat de lucru

»

Scanați codul decorului 
utilizând aplicația
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H3176 ST37 Stejar Halifax cositor Poate fi combinat cu

U750 ST9
Gri taupe

U961 PM
Gri grafit

U727 ST9
Gri piatră

F501 ST2
Aluminiu periat

Blat de lucru

»

Q3176 RO

F501 ST2

U961 PM

H3176 ST37

U727 ST9
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Blatul de lucru postformat este o soluție clasică, 
consacrată în proiectele de amenajări interioare. 
Aspectul său trainic, fără urme de îmbinare, se 
datorează laminării continue atât pe suprafața 

blatului, cât și pe întreaga lungime a muchiei, și 
chiar sub aceasta. Cantul de susținere integrat, 
realizat din PAL subțire, oferă o suprafață uniformă 
îmbunătățită.

Blaturi de lucru postformate

48
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 � Design clasic al blatului de lucru
 � Gamă variată de decoruri
 � Structuri perfect asortate 

Produs Model Termen de 
livrare

Model blat de lucru 300/3 
căntuit pe o parte 4.100 × 600 × 38 mm din stoc

Model blat de lucru 300/3 
căntuit pe ambele părți 4.100 × 920 × 38 mm din stoc

Model blat de lucru 300/3 
căntuit pe o parte 4.100 × 1.200 × 38 mm 21 de zile

Panou de spate 4.100 × 640 × 8 mm din stoc

Accesorii »  
mai multe informații la pagina 88 Model Termen de 

livrare

Laminate 2.000 – 5.610 × 1.310 × 0,6 mm

din stoc

Laminate 2.800 × 1.310 × 0,8 mm

Canturi ABS 43 × 1,5 mm; 25 rm.

Profil de închidere la perete 4.100 × 25 × 25 mm

Traverse metalice 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm

Soluția de etanșare Gri, alb, negru, maro

Fișele cu date tehnice, instrucțiunile de prelucrare și recomandările de curățare, 
precum și fișele informative despre accesorii pot fi găsite în orice moment online, 
la adresa www.egger.com/blaturi-postformate

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

Structura produsului

Laminat  
decorativ

Placă de PAL

Hârtie  
de balans

Strat de  
vopsea UV

Etanșare

Cant de susținere

www.egger.com/ecofacts

Și mai multă transparență:
88 % materiale din 
resurse regenerabile 
12 % materiale din 
resurse fosile

25 % material reciclat 
41 % produse secundare din 
industria de cherestea și lemn 
reciclat pre-consumator 
34 % resurse proaspete



50 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

»

Blaturi de lucru postformate

H050 ST9 Woodblocks natur Poate fi combinat cu

W1000 ST9
Alb Premium

F206 PM
Pietra Grigia negru

Blat de lucru

Reproduceri de lemn

F204 ST9
Marmură Carrara alb

U968 ST9
Gri cărbune

Scanați codul decorului 
utilizând aplicația

H050 ST9
F204 ST9

U968 ST9
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H197 ST10 Lemn Vintage natur

Aspect continuu

Poate fi combinat cu

F812 PM
Marmură Levanto alb

F187 ST9
Beton Chicago gri închis

U323 ST9
Roșu aprins

U200 ST9
Bej

Blat de lucru

H198 ST10 Lemn Vintage gri

Aspect continuu

Poate fi combinat cu

F637 ST16
Chromix alb

U960 ST9
Gri onix

U325 ST9
Rose antic

U702 PM
Gri cașmir

Blat de lucru
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H2031 ST10 Stejar Halford negru Poate fi combinat cu

U113 ST9
Bej bumbac

F509 ST2
Aluminiu

U200 ST9
Bej

U750 ST9
Gri taupe

Blat de lucru

H193 ST12 Stejar lamelar Poate fi combinat cu

U201 ST9
Gri pietriș

U899 ST9
Negru fin

F642 ST16
Chromix bronze

U727 PM
Gri piatră

Blat de lucru

Reproduceri de lemn

Aspect continuu

Blaturi de lucru postformate

Scanați codul decorului 
utilizând aplicația
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H194 ST12 Nuc lamelar Poate fi combinat cu

W1000 ST9
Alb Premium

U748 ST9
Maro trufă

U113 ST9
Bej bumbac

F812 PM
Marmură Levanto alb

Blat de lucru

H195 ST10 Stejar Castle Poate fi combinat cu

U775 ST9
Gri alb

U961 PM
Gri grafit

F509 ST2
Aluminiu

F186 ST9
Beton Chicago gri deschis

Blat de lucru

Aspect continuu

Aspect continuu
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»

Blaturi de lucru postformate

H2032 ST10 Stejar Hunton deschis Poate fi combinat cu

W1100 PM
Alb alpin

U961 PM
Gri grafit

U741 ST9
Gri lava

U311 ST9
Roșu burgund

Blat de lucru

H110 ST9 Pin Sealand Poate fi combinat cu

W1000 ST9
Alb Premium

U780 ST9
Gri monument

F509 ST2
Aluminiu

U216 ST9
Bej came

Blat de lucru

Reproduceri de lemn

Scanați codul decorului 
utilizând aplicația
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»

H2033 ST10 Stejar Hunton închis Poate fi combinat cu

U216 ST9
Bej came

U963 ST9
Gri diamant

F416 ST10
Textil bej

Blat de lucru

F812 PM
Marmură Levanto alb

F637 ST16

U963 ST9

H2033 ST10



56 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

Blaturi de lucru postformate

»
Reproduceri de lemn

H1318 ST10

F642 ST16

U200 ST9



57Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

H1318 ST10 Stejar sălbatic natur Poate fi combinat cu

U899 ST9
Negru fin

U741 ST9
Gri lava

Blat de lucru

H3331 ST10 Stejar Nebraska natur Poate fi combinat cu

U707 ST9
Gri mătase

F187 ST9
Beton Chicago gri închis

U741 ST9
Gri lava

U131 ST9
Galben citron

Blat de lucru

U200 ST9
Bej

F642 ST16
Chromix bronze



58 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

H3330 ST36 Stejar Anthor natur Poate fi combinat cu

U727 ST9
Gri piatră

F206 PM
Pietra Grigia negru

F642 ST16
Chromix bronze

F120 PM
Metal Rock gri deschis

Blat de lucru

H1145 ST10 Stejar Bardolino natur Poate fi combinat cu

U222 ST9
Bej crem

U741 ST9
Gri lava

U626 ST9
Verde kiwi

U727 ST9
Gri piatră

Blat de lucru

Reproduceri de lemn

Blaturi de lucru postformate

Scanați codul decorului 
utilizând aplicația



59Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

»

F120 PM

U727 ST9

H3330 ST36



60 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

Blaturi de lucru postformate

H3303 ST10 Stejar Hamilton natur Poate fi combinat cu

W1100 PG
Alb alpin

F642 ST16
Chromix bronze

U748 ST9
Maro trufă

U108 ST9
Galben vanilie

Blat de lucru

H3730 ST10 Hicori natur Poate fi combinat cu

F812 PM
Marmură Levanto alb

U741 ST9
Gri lava

U960 ST9
Gri onix

U222 ST9
Bej crem

Blat de lucru

Reproduceri de lemn

Scanați codul decorului 
utilizând aplicația



61Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

H1401 ST22 Pin Cascina Poate fi combinat cu

U201 ST9
Gri pietriș

F642 ST16
Chromix bronze

U767 ST9
Gri cubanit

Blat de lucru

H3133 ST12 Stejar Davos maro trufă Poate fi combinat cu

W980 ST2
Alb platinat

U899 ST9
Negru fin

U830 ST9
Caramel nude

U707 ST9
Gri mătase

Blat de lucru

U504 ST9
Albastru tirolez



62 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

Reproduceri de lemn

»

Blaturi de lucru postformate

H1313 ST10

F637 ST16



63Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

H1313 ST10 Stejar Whiteriver gri maro Poate fi combinat cu

U504 ST9
Albastru tirolez

U325 ST9
Rose antic

F637 ST16
Chromix alb

Blat de lucru

H1486 ST36 Pin Pasadena Poate fi combinat cu

U707 ST9
Gri mătase

U899 ST9
Negru fin

F509 ST2
Aluminiu

U522 ST9
Albastru orizont

Blat de lucru

U763 ST9
Gri sidefat



64 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

»

Blaturi de lucru postformate

Reproduceri de materiale

F204 ST75 Marmură Carrara alb Poate fi combinat cu

U702 PM
Gri cașmir

U999 PM
Negru

H3702 ST10
Nuc Pacific tabac

H1346 ST32
Stejar Sherman antracit

Blat de lucru

Scanați codul decorului 
utilizând aplicația

F204 ST75

U702 PM

H1346 ST32



65Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

F812 ST9 Marmură Levanto alb Poate fi combinat cu

F812 PM
Marmură Levanto alb

H3710 ST12
Nuc Carini natur

H3157 ST12
Stejar Vicenza

H1399 ST10
Stejar Denver maro trufă

Blat de lucru

F014 ST9 Marmură Engelsberg Poate fi combinat cu

W1100 PG
Alb alpin

H3325 ST28
Stejar Gladstone tabac

U323 ST9
Roșu aprins

H3700 ST10
Nuc Pacific natur

Blat de lucru

Aspect continuu



66 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

Blaturi de lucru postformate

F104 ST2 Marmură Latina Poate fi combinat cu

U104 ST9
Alabastru alb

H1199 ST12
Stejar Thermo negru-brun

H3398 ST12
Stejar Kendal cognac

H3395 ST12
Stejar Corbridge natur

Blat de lucru

F112 ST9 Marmură Florence gri Poate fi combinat cu

U708 PM
Gri deschis

U999 ST19
Negru

H3860 ST9
Arțar dur champagne

U325 ST9
Rose antic

Blat de lucru

Reproduceri de materiale

Scanați codul decorului 
utilizând aplicația



67Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

F094 ST15 Marmură Cipollino negru-cupru Poate fi combinat cu

U702 PM
Gri cașmir

H1714 ST19
Nuc Lincoln

U727 ST9
Gri piatră

H1636 ST12
Cireș Locarno

Blat de lucru

F093 ST15 Marmură Cipollino gri Poate fi combinat cu

U113 ST9
Bej bumbac

U961 PM
Gri grafit

H3326 ST28
Stejar Gladstone gri-bej

H1733 ST9
Mesteacăn Mainau

Blat de lucru



68 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

Blaturi de lucru postformate

»

F206 ST9 Pietra Grigia negru Poate fi combinat cu

W1000 ST19
Alb Premium

H3710 ST12
Nuc Carini natur

H3433 ST22
Pin Aland polar

H3330 ST36
Stejar Anthor natur

Blat de lucru

F095 ST87 Marmură Siena gri Poate fi combinat cu

U750 ST9
Gri taupe

U741 ST9
Gri lava

H3146 ST19
Stejar Lorenzo gri bej

H3170 ST12
Stejar Kendal natur

Blat de lucru

Reproduceri de materiale

Scanați codul decorului 
utilizând aplicația



69Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

»

F205 ST9 Pietra Grigia antracit Poate fi combinat cu

H3433 ST22
Pin Aland polar

U741 ST9
Gri lava

H1180 ST37
Stejar Halifax natur

H1251 ST19
Branson Robinia maro natur

Blat de lucru

H1251 ST19 U741 ST9

F205 ST9



70 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

Reproduceri de materiale

Blaturi de lucru postformate

»

U201 ST9

F121 ST87

H1176 ST37



71Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

F121 ST87 Metal Rock antracit Poate fi combinat cu

H1176 ST37
Stejar Halifax alb

U727 ST9
Gri piatră

U201 ST9
Gri pietriș

H3330 ST36
Stejar Anthor natur

Blat de lucru

F311 ST87 Ceramic antracit Poate fi combinat cu

U156 ST9
Bej nisip

H3408 ST38
Larice de munte Thermo maro

H3157 ST12
Stejar Vicenza

U830 ST9
Caramel nude

Blat de lucru



72 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

F021 ST75 Terrazzo Triestino gri Poate fi combinat cu

H1710 ST10
Castan Kentucky nisip

H1714 ST19
Nuc Lincoln

U201 ST19
Gri pietriș

U763 ST9
Gri sidefat

Blat de lucru

F028 ST89 Granit Vercelli antracit Poate fi combinat cu

H1312 ST10
Stejar Whiteriver nisip

U504 ST9
Albastru tirolez

U767 ST9
Gri cubanit

H3157 ST12
Stejar Vicenza

Blat de lucru

»

Reproduceri de materiale

Blaturi de lucru postformate

Scanați codul decorului 
utilizând aplicația



73Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

F117 ST76 Ventura Stone negru Poate fi combinat cu

H1710 ST10
Castan Kentucky nisip

U899 ST9
Negru fin

U201 ST9
Gri pietriș

U830 ST9
Caramel nude

Blat de lucru

»

H1710 ST10
U830 ST9

F117 ST76

U899 ST9



74 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

F371 ST89 Granit Galizia gri-bej Poate fi combinat cu

H3860 ST9
Arțar dur champagne

U311 ST9
Roșu burgund

H1582 ST15
Fag Ellmau

H3710 ST12
Nuc Carini natur

Blat de lucru

F292 ST9 Travertin Tivoli bej Poate fi combinat cu

U156 ST9
Bej nisip

U960 ST9
Gri onix

H3170 ST12
Stejar Kendal natur

H3734 ST9
Nuc Dijon natur

Blat de lucru

Reproduceri de materiale

Blaturi de lucru postformate

Scanați codul decorului 
utilizând aplicația



75Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

F041 ST15 Sonora Stone alb Poate fi combinat cu

U775 ST9
Gri alb

H3192 ST19
Fineline metalic maro

H3702 ST10
Nuc Pacific tabac

H3133 ST12
Stejar Davos maro trufă

Blat de lucru

F221 ST87 Ceramică Tessina crem Poate fi combinat cu

H1424 ST22
Fineline crem

U780 ST9
Gri monument

H3131 ST12
Stejar Davos natur 

U200 ST9
Bej

Blat de lucru



76 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

F011 ST9 Granit Magma gri

Aspect continuu

Poate fi combinat cu

U707 ST9
Gri mătase

U504 ST9
Albastru tirolez

H3170 ST12
Stejar Kendal natur

U702 ST9
Gri cașmir

Blat de lucru

F012 ST9 Granit Magma roșu

Aspect continuu

Poate fi combinat cu

H3860 ST9
Arțar dur champagne

U741 ST9
Gri lava

U323 ST9
Roșu aprins

H3157 ST12
Stejar Vicenza

Blat de lucru

Reproduceri de materiale

Blaturi de lucru postformate

Scanați codul decorului 
utilizând aplicația



77Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

»

F012 ST9

H3157 ST12

U741 ST9



78 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

»

Blaturi de lucru postformate

Reproduceri de materiale

F242 ST10 Ardezie Jura antracit Poate fi combinat cu

H1122 ST22
Whitewood

U963 ST9
Gri diamant

H1318 ST10
Stejar sălbatic natur

H1180 ST37
Stejar Halifax natur

Blat de lucru

Scanați codul decorului 
utilizând aplicația

U963 ST9

H1318 ST10

F242 ST10



79Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

F385 ST10 Ciment Poate fi combinat cu

H3131 ST12
Stejar Davos natur 

H2033 ST10
Stejar Hunton închis

H1113 ST10
Stejar Kansas brun

U727 ST9
Gri piatră

Blat de lucru

F508 ST10 Iută vintage negru Poate fi combinat cu

H1277 ST9
Salcâm Lakeland deschis

U200 ST9
Bej

H1710 ST10
Castan Kentucky nisip

U750 ST9
Gri taupe

Blat de lucru



80 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

Reproduceri de materiale

F333 ST76 Beton ornamental gri Poate fi combinat cu

H1312 ST10
Stejar Whiteriver nisip

H1253 ST19
Branson Robinia maro trufă

H1180 ST37
Stejar Halifax natur

U201 ST9
Gri pietriș

Blat de lucru

F637 ST16 Chromix alb Poate fi combinat cu

U763 ST9
Gri sidefat

U968 ST9
Gri cărbune

H1180 ST37
Stejar Halifax natur

H1345 ST32
Stejar Sherman gri

Blat de lucru

Blaturi de lucru postformate

Scanați codul decorului 
utilizând aplicația



81Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

F187 ST9 Beton Chicago gri închis Poate fi combinat cu

H1710 ST10
Castan Kentucky nisip

U200 ST9
Bej

H1176 ST37
Stejar Halifax alb

U750 ST9
Gri taupe

Blat de lucru

F186 ST9 Beton Chicago gri deschis Poate fi combinat cu

W1000 ST19
Alb Premium

U311 ST9
Roșu burgund

H3450 ST22
Fleetwood alb

H3303 ST10
Stejar Hamilton natur

Blat de lucru



82 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

Blaturi de lucru postformate

»

Reproduceri de materiale

F302 ST87 Ferro bronz Poate fi combinat cu

H3309 ST28
Stejar Gladstone nisip

U767 ST9
Gri cubanit

U200 ST9
Bej

H3330 ST36
Stejar Anthor natur

Blat de lucru

F502 ST2 Aluminiu periat fin Poate fi combinat cuBlat de lucru

H3190 ST19
Fineline metalic antracit

H3176 ST37
Stejar Halifax cositor

H3133 ST12
Stejar Davos maro trufă

U775 ST9
Gri alb

Scanați codul decorului 
utilizând aplicația



83Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

»

F484 ST87 Sparkle ruginiu Poate fi combinat cuBlat de lucru

H1250 ST36
Frasin Navarra

H3453 ST22
Fleetwood gri lava

U325 ST9
Rose antic

U775 ST9
Gri alb

U325 ST9

U775 ST9

H3453 ST22

F484 ST87



84 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

Decoruri în nuanțe de uni cu structură

»

Blaturi de lucru postformate

H3178 ST37

U763 ST76



85Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

U763 ST76 Gri sidefat Poate fi combinat cu

U763 ST9
Gri sidefat

H3178 ST37
Stejar Halifax negru satinat

H3453 ST22
Fleetwood gri lava

H3090 ST22
Shorewood

Blat de lucru

W1000 ST76 Alb Premium Poate fi combinat cu

H1312 ST10
Stejar Whiteriver nisip

H3303 ST10
Stejar Hamilton natur

H3178 ST37
Stejar Halifax negru satinat

H1401 ST22
Pin Cascina

Blat de lucru



86 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

U999 ST89 Negru Poate fi combinat cu

F812 ST9
Marmură Levanto alb

U999 PM
Negru

H1181 ST37
Stejar Halifax tabac

H3309 ST28
Stejar Gladstone nisip

Blat de lucru

U702 ST89 Gri cașmir Poate fi combinat cu

H1401 ST22
Pin Cascina

H1330 ST10
Stejar Santa Fe Vintage

F120 PM
Metal Rock gri deschis

U702 PM
Gri cașmir

Blat de lucru

Decoruri în nuanțe de uni cu structură

Blaturi de lucru postformate

Scanați codul decorului 
utilizând aplicația



87Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri.

»

F120 PM

U702 ST89

H1387 ST10



88

Accesorii și recomandări de întreținere a blaturilor

Accesoriile, concepute pentru a se armoniza perfect cu 
modelele de blaturi de lucru, permit posilibilitatea unei 
personalizări și facilitează instalarea.

Laminate
Toate decorurile de blaturi au un corespondent în gama 
de laminate, în decor identic și în aceeași structură, 
în diferite formate. Acest lucru vă permite crearea de 
panouri de spate late, fără îmbinări vizibile, panouri 
laterale, mese și fronturi în același decor ca blatul.

Canturi ABS
Pentru blaturile de lucru postformate, Feelwood și 
Topmatt oferim o soluție de cant disponibil pe stoc. 
Pentru blaturile de lucru Feelwood, disponibile în 
structurile sincron ST32 și ST37, se pot folosi canturi ABS 
cu aspect de fibră în secțiune transversală. Referința 
decorului pentru aceste canturi începe cu „Q”.



Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt reproduceri. 89

Profile de închidere la perete
Pentru toate blaturile de lucru postformate și blaturile 
de lucru Feelwood cu cant drept vă punem la dispoziție 
profile de închidere la perete asortate, în formatul de 
4.100 × 25 × 25 mm, ambalate individual în folie. Acestea 
permit finisarea perfectă a închiderii la perete, de ex. 
în cazul îmbinărilor neregulate sau în cazul în care pe 
peretele din spate există plăci ceramice. Elementele 
asortate, precum și închiderile de capăt sunt disponibile 
în stoc, ambalate în seturi.

Conectori pentru blaturi de lucru
Blaturile de lucru PerfectSense Topmatt de 16 mm și 
blaturile de lucru din laminat compact, subțiri, de 
12 mm, necesită utilizarea unor elemente de feronerie 
speciale. Acești conectori, adaptați grosimii blatului de 
lucru, sunt disponibili din stoc, sunt ușor de montat și 
garantează o îmbinare sigură a blatului de lucru.

  Fișele cu date tehnice, prospectele și instrucțiunile de prelucrare pot fi descărcate de la adresa  
www.egger.com/descarcari



90

Soluție de etanșare pentru 
îmbinările de colț
Soluția de etanșare protejează îmbinările de 
colț împotriva pătrunderii umezelii. Aceasta este 
disponibilă în culorile gri, alb, negru și maro.

Set de fixare pentru chiuvete
Setul de fixare pentru chiuvete este proiectat în mare 
parte pentru blaturile de lucru cu o grosime de 38 mm. 
Este posibilă folosirea setului de fixare chiar și pe 
blaturile de lucru subțiri PerfectSense Topmatt și pe 
cele din laminat compact. Setul include două profile din 
lemn masiv, fiecare în formatul 1.000 / 500 × 20 × 16 mm, 
precum și șuruburi potrivite pentru blaturile de lucru 
PerfectSense Topmatt. În cazul blaturilor de lucru din 
laminat compact, profilul poate fi lipit cu adeziv.

  Fișele cu date tehnice și instrucțiunile de prelucrare pot fi descărcate accesând  
www.egger.com/descarcari
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Traversă metalică pentru 
dulapuri
Montarea plitelor și a chiuvetelor necesită decuparea 
blatului de lucru. Blatul de lucru, precum și dulapurile 
de sub acesta necesită așadar stabilizare, ce poate 
fi realizată cu ajutorul traverselor metalice. Acestea 
sunt disponibile în lățimile de 600, 800, 900, 1.000 și 
1.200 mm.

Curățarea și întreținerea unui 
blat de lucru
Datorită suprafeței lor rezistente și igienice, blaturile 
de lucru EGGER nu necesită întreținere specială.
Totuși, acestea trebuie curățate în mod regulat.

Pentru o curățare de rutină, este suficientă folosirea apei 
cu săpun. Îndepărtarea murdăriei depuse se realizează 
cu substanțe de curățare mai puternice. Nu trebuie 
utilizați agenți de curățare cu particule abrazive sau 
degresante, deoarece aceștia pot duce la modificări ale 
luciului și pot zgâria suprafața. De asemenea, evitați 
utilizarea soluțiilor de lustruire pentru mobilier și agenți 
de curățare care conțin ceară. Aceștia ajung să formeze 
un strat lipicios, unde se adună murdăria.

Recomandări în utilizarea cotidiană

Ca regulă generală, petele sau lichidele vărsate, precum 
ceai, cafea, vin etc. trebuie îndepărtate imediat, 
deoarece un timp de expunere mai lung crește efortul 
de curățare. De asemenea, respectați următoarele 
instrucțiuni în utilizarea zilnică:

Nu utilizați blatul de lucru ca suprafață pentru tăiat, 

deoarece tăieturile de cuțit pot lăsa urme pe suprafețele 

rezistente. Utilizați întotdeauna un tocător.

Evitați să așezați obiecte foarte fierbinți luate de pe plită 

sau din cuptor pe suprafața blatului de lucru, deoarece 

acest lucru poate cauza deteriorări ale gradului de luciu 

sau deteriorări ale suprafeței. Utilizați întotdeauna 

protecție termică.

Pentru a preveni umflarea blatului de lucru, de ex. în zona 

decupajelor și îmbinărilor, lichidele trebuie șterse rapid. 

Deschideți mașinile de spălat vase, mașinile de spălat rufe 

și uscătoarele numai după ce acestea s-au răcit.

Așezarea țigărilor aprinse pe suprafață provoacă 

deteriorări. Utilizați întotdeauna o scrumieră.

Aceste recomandări se aplică mai ales suprafețelor mate. 
Puteți găsi instrucțiuni detaliate pentru curățare oricând, 
online, la adresa www.egger.ro
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EGGER Romania SRL

B-dul. Mareșal Alexandru Averescu

15 B/C, Etaj 2, Sector 1

RO-011454 București

info-ro@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

AT-6380 St. Johann in Tirol

t +43 50 600 - 10111

EGGER Romania SRL

Str. Austriei 2

RO-725400 Rădăuți

t +40 372 438 000

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Tiroler Strasse 16

AT-3105 Unterradlberg

t +43 50 600 - 12217


