Pavimentos para todos os gostos
Egger PRO Coleção Pavimentos 2021+

SEMPRE DE ACORDO
COM AS TENDÊNCIAS.

Estilos variados para
divisões inspiradoras.

SEMPRE
ADAPTADO.

O pavimento certo
para cada requisito.

SEMPRE
PERSONALIZADO.

Superfícies, décors
e formatos versáteis.

Carvalho Clermont natural
EPC003

Carvalho Maribor cinza
EPL195
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Concretize
as suas ideias.
A partir de qual momento que uma divisão se torna
num local especial? Quando é preenchida com vida.
Com momentos maravilhosos e memórias preciosas.
Em casa, onde as pessoas conversam, riem e
exprimem as suas emoções. Mas também quando se
consegue encontrar paz. No escritório, onde a equipe
trabalha em conjunto, ou na loja, onde os clientes se
sentem imediatamente mais descontraídos.
Descubra os nossos pavimentos, nos quais a
qualidade e estilo são perfeitamente adaptados com
os seus conceitos e ideias.

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.
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Pesquisa rápida.

Pavimentos de grande qualidade,
e sempre adaptados.

Encontre o pavimento certo rapidamente.
Com algumas questões simples, o Floorfinder
da EGGER ajuda-o a encontrar o pavimento
perfeito para as suas necessidades.

Espaços habitacionais e de trabalho, um recanto privado ou uma empresa com muito movimento: Os pavimentos da
Coleção EGGER PRO 2021+ são a base perfeita. Dispomos do pavimento certo para qualquer tamanho de divisão ou
estilo de design interior. E para qualquer requisitos. Desde o nosso Pavimento de Design GreenTec resistente e de
alta qualidade ao quente e acolhedor Pavimento Comfort, ou ao versátil e clássico Pavimento Laminado.
O que quiser em termos de pavimento: Temos a solução certa para si.

egger.com/floorfinder

Encontre o pavimento certo
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Encontre o pavimento certo

4

Carvalho Berdal natural
EPD034

Pavimentos Design GreenTec

Robusto | Resistente à humidade | Produzido de forma
sustentável

Carvalho Canton natural
EPC026

Pavimentos Comfort

Quente e suave | Muito silencioso | Amigo do ambiente

Carvalho Rillington
escuro EPL012

Pavimentos Laminados

Duradouro | Fácil manutenção | Aplicação universal
Carvalho Galway natural
EPL196

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.

A paixão pela madeira está
na nossa natureza.
Uma matéria-prima fascinante: O uso respeitoso da madeira sempre existiu na
base do nosso trabalho - Começando pelo eficiente processamento de recursos
até o produto finalizado. Desde a sua criação em 1961, em Tirol, Áustria, tudo na
EGGER sempre esteve relacionado com a madeira. Somente utilizamos madeira
proveniente de silvicultura regional e sustentável. Além disso, usamos materiais
reciclados logo que seja possível.
Não usamos plastificantes ou PVC. Todos os pavimentos estão isentos de
poluentes, mesmos os décors são impressos com tintas à base de água.
Por esta razão, fomos reconhecidos com numerosos certificados ambientais
nacionais e internacionais. Quando entra numa divisão com um dos nossos
pavimentos, irá compreender a nossa paixão pela madeira.

Para mais transparência:
egger.com/ecofacts

7
Sustentabilidade
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No design
apenas uma coisa
importa: O seu
estilo.

Carvalho Soria branco
EPL177
Carvalho Berdal natural
EPD034

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.

Os estilos de design
interior são individuais.
Independentemente do
ambiente em que se sente
mais confortável a viver e
a trabalhar, irá encontrar
connosco o pavimento certo
para si.

9
Tendências

Carvalho Cardiff castanho
EPL187

Tendências
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Terrazzo Triestino cinzento
EPL207
EGGER Decorative Collection:
F021 ST75 Grey Triestino Terrazzo

EGGER Coleção & Serviços
U999 PT/ST76 Preto

EGGER Coleção & Serviços:
W1000 ST9/PM Branco Premium

Graphitewood
EPL171
EGGER Coleção & Serviço:
H1123 ST22 Graphitewood

EPD047

EPL207

EPL205

EPL181

EPL202

EPC033

EPL013

EPD038

EPL171

Carvalho Sherman antracite
EPL186

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.
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Tendências | Future Retro

A beleza do passado esta de volta: Num
mundo de digitalização em constante
evolução, sente-se cada vez mais a
falta do que é familiar e comprovado.
As interpretações modernas de texturas
naturais como o mármore, o terrazzo e a
nogueira caracterizam um design em que
o passado e o futuro se misturam numa
simbiose elegante.

Uma seleção dos nossos décors.

Tendências | Future Retro
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Carvalho Olchon bege areia
EPL142
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Seleção dos nossos décors.

EPC031

EPL200

EPL182

EPC035

EPL184

EPL194

Tendências | Pure Nature

Tendências | Pure Nature

De volta à natureza: Quanto mais a tecnologia
se entranha nas nossas vidas, maior é o
desejo por materiais autênticos. O carvalho
permanece uma tendência popular no mundo
da madeira. Seja com reproduções de madeira
naturais ou com carvalhos mostrando fissuras
ou nós, a madeira é maleável e autêntica,
revelando contrastes excepcionais.

Carvalho Melba natural
EPL190

EPL031

EPL044

Madeira de sótão
EPL176
EGGER Coleção & Serviços:
H1400 ST36 Madeira de sótão

EPD036

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.
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EPL172

EPL168

EPL177

EPD006

EPL166

EPL189

Tendências | Light Urban

Tendências | Light Urban

O encanto do urbano: Os espaços habitacionais
e de escritório estão a tornar-se mais abertos,
com transições mais fluidas. É necessário um uso
inteligente do espaço com um design simpático
e leve. Com influência do design escandinavo,
materiais como a madeira, a pedra e o metal
asseguram o conforto, convidando-o a sentir-se
bem em ambientes claros e luminosos.

EPL197

EPC030

EPL167

Seleção dos nossos décors.

Pinho Inverey branco
EPL028

Carvalho Asgil claro
EPL154

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.

Carvalho Vidora colorido
EPC036

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.

Seleção dos nossos décors.

Carvalho Asgil Vintage
EPL188

EPL188

EPL068

EPL185

EPD043

EPC036

EPL187

Carvalho Santa Fé cinza
EPL193
EPL193

EPL195

EPL042
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Tendências | Perfect Imperfection

Tendências | Perfect Imperfection
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A perfeição acontece quando
nem tudo é perfeito. No
design, o irregular, o bruto e as
imperfeições representam uma
tendência popular. Os materiais
feitos à mão ou desgastados
transmitem emoções e um
caráter natural. O aspeto
usado e o estilo industrial
em combinação com formas
e superfícies tranquilas e de
linhas retas criam uma divisão
repleta de caráter.

Pavimentos Design GreenTec
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Chromix prata
EPD046
EGGER Coleção & Serviços:
F638 ST16 Chromix prata

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.
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Pavimentos Design GreenTec

Pavimentos Design
GreenTec
A escolha mais
natural.

Design elegante e resistência elevada: Com
o nosso Pavimento Design GreenTec poderá
combinar funcionalidade e conforto residencial
da maneira mais atrativa, para uma sensação
agradável e natural, sem o uso de vinil.
A superfície robusta, resistente a manchas e
a humidade, suporta as tensões e pressões
da vida diária, enquanto a subcamada em
cortiça integrada absorve os sons de passos.
Graças ao painel suporte GreenTec resistente à
humidade, nosso pavimento Design é também
adequado para salas de banho e espaços
comerciais.
O exterior não é, de forma alguma, inferior à
composição interna do pavimento. Os décors
autênticos de madeira ou pedra conferem
ao nosso Pavimento Design GreenTec uma
característica naturalmente atrativa em
qualquer divisão.

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.

EGGER Coleção & Serviços:
U999 PT/ST76 Preto

EGGER Coleção & Serviços:
W1000 ST9/PM Branco Premium

Carvalho Berdal natural
EPD034

Pavimentos Design GreenTec
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Mármore Berdal
EPD047

Pavimentos Design GreenTec

20

Uma nova visão do
natural

Boas
razões!
Resistente a
microrriscos

EPD028

Pavimentos Design GreenTec
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EPD028

O nosso Pavimento Design
GreenTec é resistente à humidade até
72 horas graças à sua superfície
protetora, seu painel de
suporte GreenTec e o sistema de
instalação CLIC it!.

Pedra metalizada antracite
EPD043
EGGER Coleção & Serviços:
F121 ST87 Pedra metálica antracite

Produzido
de forma
sustentável

EPD045

Inspire-se:
egger.com/design-flooring

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.

Contrastando com os pavimentos
de vinil convencionais, o nosso
Pavimento Design GreenTec está
isento de PVC. A madeira é 100%
proveniente de silvicultura regional
certificada. A subcamada acústica
integrada é fabricada com cortiça
reciclada.

Pavimentos Design GreenTec

Resistente à
humidade
até 72 horas

22

Graças à sua superfície inovadora,
o nosso Pavimento Design GreenTec
é resistente a microrriscos e a
manchas, além de antibacteriano
e de fácil manutenção. Graças ao
uso da classe 33, é igualmente
adequado para ambientes de
utilização comercial intensa.

Décors atrativos com um desempenho
de elevada qualidade.
Um design procurado: Escolha entre décors com reprodução de madeira autêntico ou reproduções cerâmicas realistas.

EPD047
Mármore Berdal

EPD028
Carvalho Waltham branco

EPD006
Carvalho Preston branco

EPD040
Carvalho Almington areia

EPD044
Ceramic Tessina creme

EPD046
Chromix prata

EPD033
Carvalho Pitaru

EPD034
Carvalho Berdal natural

EPD035
Carvalho Berdal criativo

EPD041
Carvalho Almington natural

EPD027
Carvalho Waltham natural

EPD003
Carvalho Sereda

EPD005
Carvalho Preston castanho

EPD043
Pedra metalizada antracite

EPD007
Carvalho Preston castanho
escuro

EPD036
Nogueira Bedollo medium

EPD009
Carvalho Preston escuro

EPD042
Carvalho Almington escuro

EPD038
Mármore Parrini cinza

EPD045
Ardósia do Jura antracite

Carvalho Pitaru
EPD033

Perfeitamente
combinados.
Pensamos em cada camada: o pavimento Design GreenTec é extremamente versátil devido à sua composição
especial .

Para mais transparência:
egger.com/ecofacts

69 % Material
de fontes renováveis

1

Superfície robusta e impermeável.

2

Camada de superfície com décor
autêntico.

3

Painel suporte GreenTec,
igualmente adequado para salas
de banho e espaços comerciais.

4

Subcamada acústica integrada de
cortiça.

55 % de subprodutos
da indústria da serração

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.
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Pavimentos Design GreenTec

Pavimentos Design GreenTec
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Pavimentos Comfort

27

Pavimentos Comfort
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Pavimentos Comfort:
Para os momentos
relaxantes da vida.

Carvalho Vidora natural
EPC035

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.

Boas
razões!

Fabricados
para
o bem-estar.

Quente e macio

Aconchegante e seguro:
Com o nosso Pavimento Comfort,
irá sentir-se confortável desde o
primeiro momento. O segredo: duas
camadas de cortiça confortáveis,
que conservam o calor e isolam os
sons. Desta forma, contribui para a
máxima descontração em casa, mas
também em quartos de hotel ou
estúdios de ioga.
Também se mistura
harmoniosamente com tendências
de design interior diferentes, com
os mais diversos designs. O nosso
Pavimento Comfort caracteriza-se
pela fácil manutenção e superfície
antibacteriana, que é resistente à
luz mesmo quando exposta a uma
luz UV intensa.
Seja para viver ou trabalhar:
Ansiamos pelo conforto que lhe
transmite paz e serenidade.

Muito silencioso
Pretende manter o silêncio?
Não tem problema. Uma
camada de cortiça na parte
superior e inferior dos
soalhos reduz o som de
passos e outros ruídos.
Com o nosso Pavimento
Comfort, o dia a dia é mais
tranquilo.

29
Pavimentos Comfort

Pavimentos Comfort
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EPC001

EPC001

Ecológico e perfeito
para uma casa
saudável

EPC001

Carvalho Clermont castanho
EPC004

Graças às camadas especiais
de conforto em cortiça, o
nosso Pavimento Comfort é
agradavelmente macio. As
pequenas células de ar existentes
na cortiça armazenam o calor para
que o piso se mantenha quente e
acolhedor. Existe maior convite a
andar descalço?

O nosso Pavimento Comfort é 100%
livre de PVC e é composto por 90%
de matérias-primas renováveis,
incluindo cortiça e fibras de madeira
provenientes de árvores de florestas
com certificação PEFC.

Inspire-se:
egger.com/comfort-flooring

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.

Com que décor se sente mais confortável?
Décors autênticos numa variedade de opções: O nosso Pavimento Comfort não transmite apenas bem-estar, como define
também o tom da divisão. Para um elemento ótico extraordinário, utilizamos a tecnologia moderna de impressão digital HD.

Carvalho Villanger colorido
EPC021

Devido à sua composição e aos materiais naturais utilizados, o nosso Pavimento Comfort contribui para
uma atmosfera agradável e saudável para viver.

Para mais transparência:
egger.com/ecofacts

90 % de materiais provenientes
de recursos renováveis

1

Camada protetora de UV Ecologica

2

Impressão digital HD do décor

3

Camada Comfort elástica
fabricada em cortiça

4

Painel suporte HDF Swell barrier +
composto de fibras de madeira
naturais.

5

Subcamada de cortica integrada
para reduzir os sons de impactos

EPC002
Carvalho Waltham branco

EPC029
Carvalho Calenberg

EPC021
Carvalho Villanger colorido

EPC026
Carvalho Canton natural

EPC015
Carvalho Waldeck claro

EPC040
Carvalho Aritao

EPC042
Carvalho Aritao cinzo

EPC034
Melara

EPC031
Carvalho Berdal natural
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EPC035
Carvalho Vidora natural

EPC014
Carvalho Waldeck natural

EPC001
Carvalho Waltham natural

EPC003
Carvalho Clermont natural

EPC041
Carvalho Aritao natural

EPC030
Nogueira Bedollo claro

EPC036
Carvalho Vidora colorido

EPC037
Carvalho Vidora cinzo

EPC004
Carvalho Clermont castanho

EPC033
Nogueira Turini escura

64 % subprodutos
da indústria da serração

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.

Pavimentos Comfort

Pavimentos Comfort
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Pavimentos Comfort
em detalhe

EPC020
Carvalho Villanger
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Pavimentos Laminados

Pavimentos Laminados
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Pavimentos
Laminados:
Expresse
sua individualidade.
Carvalho Sherman conhaque
EPL184
EGGER Coleção & Serviços:
H1344 ST32 Carvalho Sherman castanho conhaque

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.

Modernos, autênticos,
versáteis:
Os nossos pavimentos
laminados.

35
Pavimentos Laminados

Pavimentos Laminados
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Carvalho Ripon escuro
EPL013
Carvalho Sherman cinza claro
EPL205

Verifique rapidamente
o décor mais adaptado.
Qual décor se adapta melhor à sua
divisão? Com o Floor Visualizer
(visualizador de pavimentos), poderá
visualizá-lo rápidamente e facilmente:

De uma sala de estar acolhedora a um loft purista,
desde uma área de refeições rústica a um quarto
de hotel convidativo: O laminados é um dos tipos
de pavimentos mais populares. E um dos mais
versáteis.
Devido à variedade de décors autênticos, desde
a moderna ótica de madeira sólida à leveza
e elegância sofisticada escandinava, poderá
encontrar o design perfeito para cada desejo de
divisão e design interior.

Carvalho Cardiff castanho
EPL187

Além da gama alargada de décors, o nosso
pavimento laminado apresenta propriedades
funcionais e um acabamento de elevada
qualidade. É robusto e de fácil manutenção,
flexível e de instalação rápida. Tudo isto com uma
excelente relação qualidade-preço.
Sinta a qualidade do nosso pavimento laminado a
cada momento.

egger.com/myfloor

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.

Boas
razões!

Esse
Pavimento
fala
por si
mesmo.

Valor durável
e duradouro

EPL116

Além de repelir a sujidade e
ser fácil de limpar, o nosso
pavimento laminado é
igualmente antibacteriano.
Isto deve-se à superfície de
resina de melamina, que repele
as bactérias. Ele é tambem
antiestático,
pelo que reduz as cargas
elétricas.

Produção eficiente e redução do
impacto ambiental: A madeira
do pavimento laminado é
obtida a partir de florestas
sustentáveis. Uma contribuição
consciente à natureza cria uma
atmosfera interior saudável.

37
Pavimentos Laminados

Pavimentos Laminados
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De manutenção
fácil e
antibacteriano

Para poder desfrutar deste
produto por mais tempo,
fabricámos um pavimento
laminado que e resistente e
robusto. Ele é resistente
à abrasão e, graças à sua
superfície resistente à luz,
consegue ser sedutor mesmo
com o passar dos anos.

EPL116

De aplicação
universal

EPL154

Inspire-se:
egger.com/laminate-flooring
Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.

Graças à variedade de décors
e formatos, o nosso pavimento
laminado adapta-se a qualquer
divisão. Pode ser instalado
em cima do sistema de
aquecimento sem quaisquer
problemas. Como pavimento
laminado resistente à humidade
Aqua+, é inclusivamente ideal
para ambientes húmidos.

Carvalho Olchon branco
EPL141

Carvalho Soria natural
EPL179

Pavimentos Laminados Aqua+

38

É
apenas
água.

39
Pavimentos Laminados Aqua+

EGGER Coleção & Serviços:
F186 ST9 Betão Chicago cinza claro

Adeus à tijoleira fria e escolha pavimentos
produzidos de forma sustentável e fáceis de
instalar. O nosso pavimento laminado com
tecnologia especial Aqua+ repele fiavelmente
a água. Graças ao painel suporte Aqua+
resistente à humidade, torna-se a opção
perfeita para salas de banho, cozinhas e
halls de entrada, assim como para utilizações
comerciais com limpezas frequentes. Os
pavimentos laminados Aqua+ é fácil de limpar,
mesmo com máquinas de limpeza a vapor.

Mármore Levanto claro
EPL005

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.

Mármore Berdal
EPL169

Fabricado para
uma vida prolongada.

A escolha certa para todos os gostos.
E que escolha! Com uma variedade de décors, o nosso pavimento laminado oferece o visual certo para qualquer estilo de
design interior. Os décors estão também disponíveis dado que o pavimento laminado Aqua+ pode ser reconhecido pelo
símbolo correspondente.
Encontrar todos os décors disponíveis em egger.com/laminate-decors

B

Carvalho Bayford claro
EPL200
EPL126
Pedra Santino claro

B
EPL170
Whitewood

B
EPL169
Mármore Berdal

B
EPL005
Mármore Levanto claro

EPL034
Carvalho Cortina branco

B
Pavimentos Laminados

Os visuais de madeira sólida e parquete são uma
tendência popular. O Pure Solids destaca esta
tendência e combina a elevada qualidade e o design
natural com as propriedades valiosas dos pavimentos
laminados.
Mais informações:
egger.com/flooring-trends

EPL093
Carvalho Polar

EPL172
Pinho Inverey Vintage

EPL199
Carvalho Bayford branco

EPL028
Pinho Inverey branco

EPL188
Carvalho Vintage Asgil

EPL168
Chromix branco

EPL153
Carvalho Asgil branco

EPL141
Carvalho Olchon branco

EPL177
Carvalho Soria branco

EPL085
Carvalho Village branco

EPL108
Castanheiro Girona branco

EPL123
Carvalho Waltham branco

EPL064
Carvalho Abergele natural

EPL038
Carvalho giz

EPL026
Carvalho Western claro

B

Processámos os componentes individuais do nosso pavimento laminado para manter a sua durabilidade.

Para mais transparência:
egger.com/ecofacts

– 6.01 kg CO₂/m²

1

Superfície robusta e altamente
resistente à abrasão

2

Imagem do décor

3

Painel suporte HDF Swell barrier +
composto de fibras de madeira
naturais ( possivelmente com um
painel de suporte Aqua+ )

4

Contrabalanço

86 % Material
de fontes renováveis

B
EPL045
Carvalho Newbury branco

B
EPL033
Carvalho Verdon branco

EPL143
Carvalho Cesena branco

B
EPL137
Carvalho Elton branco

EPL095
Carvalho Brooklyn branco

54 % subprodutos
da indústria da serração

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.
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Pavimentos Laminados
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B
EPL183
Carvalho Sherman claro

EPL039
Ashcroft Wood

EPL051
Carvalho Corton branco

EPL189
Carvalho Melba bege

EPL190
Carvalho Melba natural

EPL018
Carvalho La Mancha

B
EPL080
Carvalho Nórdico claro

Pavimentos Laminados

42

EPL107
Carvalho Hamilton creme

EPL178
Carvalho Soria cinzo claro

B
EPL142
Carvalho Olchon bege areia

EPL197
Carvalho Galway areia

EPL092
Carvalho Zermatt bege areia

EPL154
Carvalho Asgil claro

B
EPL068
Carvalho Abergele escuro

EPL035
Carvalho Bardolino

EPL119
Carvalho Raydon branco

EPL089
Carvalho Grove

EPL115
Carvalho Starwell natural

EPL139
Carvalho Murom

EPL046
Carvalho Newbury claro

EPL149
Carvalho Cesena natural

EPL185
Carvalho Sherman cinza

EPL116
Carvalho Bayford natural

EPL037
Carvalho Trilogie cappuccino

EPL031
Pinho Inverey escuro

43

B
EPL204
Carvalho Sherman castanho
claro

EPL058
Carvalho Clifton natural

EPL201
Carvalho Arcani areia

EPL179
Carvalho Soria natural

EPL074
Carvalho Dunnigton claro

EPL105
Carvalho Shannon cor de mel

EPL194
Carvalho Maribor natural

B
EPL102
Carvalho Amiens claro

EPL184
Carvalho Sherman conhaque

EPL122
Carvalho Waltham natural

EPL156
Carvalho Asgil mel

EPL131
Carvalho Punata

EPL065
Nogueira Langley claro

EPL202
Carvalho Arcani cinzo bege

EPL019
Carvalho Parquet escuro

B
EPL144
Carvalho Olchon mel

B
EPL036
Carvalho Bardolino
acinzentado

EPL150
Carvalho Cesena cinza

EPL198
Carvalho Predaia natural

B
EPL103
Carvalho Hamilton

EPL182
Carvalho selvagem natural

B

B
EPL207
Terrazzo Triestino cinzento

EPL208
Carvalho Nórdico natural

B

B
EPL015
Carvalho Valley fumado

EPL096
Carvalho Grayson natural

B
EPL200
Carvalho Bayford claro

EPL134
Carvalho Ilmen

B

B
EPL138
Carvalho Murom cinza

EPL012
Carvalho Rillington escuro

EPL166
Betão Chicago cinza claro

EPL173
Orme Lona natural

EPL180
Carvalho Soria cinzo

B
EPL118
Carvalho Bayford cinzento

EPL090
Acácia colorida

EPL047
Carvalho Newbury escuro

B
EPL205
Carvalho Sherman cinzo claro

EPL196
Carvalho Galway natural

EPL159
Carvalho Valley natural

EPL081
Carvalho Nórdico castanho

B
EPL192
Carvalho Santa Fé vintage

EPL146
Carvalho Olchon fumado

EPL140
Carvalho Narva

EPL167
Betão areado cinza

EPL191
Carvalho Melba castanho

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.

Pavimentos Laminados

EPL011
Carvalho Rillington claro

EPL073
Carvalho Whiston escuro

EPL181
Carvalho Soria castanho

EPL013
Carvalho Ripon escuro

Uma boa combinação!

EPL016
Carvalho Valley mocca

EGGER Coleção & Serviços:
F186 ST9 Betão Chicago cinza claro
EPL076
Carvalho Brynford cinzento

EPL193
Carvalho Santa Fé cinza

EPL043
Carvalho Hunton claro

EPL176
Madeira de sótão

EPL147
Carvalho Olchon escuro

B
EPL195
Carvalho Maribor cinzo

Pavimentos Laminados
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EPL104
Carvalho Hamilton escuro

EPL075
Carvalho Dunnigton escuro

Combine os Pavimentos Comfort, Design e
Laminado, e confie na conjugação de design
perfeita das cores coincidentes.

B
EPL066
Nogueira Langley vermelho

EPL174
Madeira Agira castanho

Espaços abertos e transições fluidas:
Quando as fronteiras entre viver e trabalhar
se desvanecem, é necessário variedade.
Mesmo dentro de uma divisão. A combinação
de décors e pavimentos contrastantes, mas
harmoniosos, cria clareza, estrutura e designs
atrativos.

Nogueira Bedollo medium
EPD036
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B
EPL067
Nogueira Langley escuro

EPL175
Nogueira Bedollo escura

EPL100
Carvalho Nórdico cognac

EPL091
Nogueira La Paz

EPL078
Carvalho Brynford castanho

EPL050
Carvalho Corton preto

EPL186
Carvalho Sherman antracite

EPL110
Acácia-do-Pântano

EPL117
Carvalho Bayford tabaco

EPL044
Carvalho Hunton escuro

B
EPL136
Carvalho Lasken

EPL187
Carvalho Cardiff castanho

EPL042
Carvalho Halford preto

Encontrar todos os décors disponíveis em
egger.com/laminate-decors

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.

B
EPL171
Graphitewood

Nogueira Bedollo claro
EPC030

B
EPL127
Pedra Santino escuro

Carvalho Berdal criativo
EPD035

Carvalho Berdal natural
EPD034

Mais informações:
egger.com/flooring-trends

Pavimentos Laminados

EPL109
Nogueira Mansonia

Parece madeira.
Tanto visualmente como no toque.

Para design com formato.
Com um décor de pavimento harmonioso e um tom de cor selecionado poderá
conseguir a atmosfera desejada para cada divisão. Além disso, o relevo e textura
do décor suaviza ou revigora a imagem da divisão. Poderá também alcançar aquele
pequeno extra, escolhendo o formato de soalho certo. As divisões generosas são
excelentemente evidenciadas por soalhos longos e largos, enquanto as divisões
pequenas aparentam ser mais largas com soalhos curtos e estreitos.

Deepskin – textura chamativa com
profundidade

Reproduzida com precisão
e incrivelmente autêntica.
As nossas superfícies
com tecnologia de poro
sincronizado realçam os
décors, combinando os nós,
as fissuras e os revelos com
as texturas.

Mineral – Caráter irregular e cru

Smoothtouch – Superfície natural e
aveludada

Large
Produz o efeito de espaço e funciona bem em
decorações de casas de campo.

135 × 1292 mm
Medium

5

246 × 2050 mm

327 × 1292 mm
Kingsize

4

Long

246 × 1292 mm

3

Large

2

193 × 1292 mm

327 × 1292 mm
Kingsize

1

Classic

246 × 1292 mm
Large

2
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Pavimentos
Laminados
4

Long
Ideal para design de interior de grande escala
e áreas habitacionais de plano aberto, também
aumenta o efeito das divisões longas e estreitas.

5

Medium
A solução perfeita para divisões pequenas ou para
visuais de parquete particularmente autênticos.

Kingsize
Em divisões amplas, os décors revelam toda a sua
beleza. Seja com visuais em madeira ou azulejo, o
nosso Kingsize deixa a sua impressão.

Mais informações:
egger.com/formats
Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.

193 × 1292 mm

Classic
Graças às proporções equilibradas é adequado
para qualquer divisão.

Natural Pore – Reprodução de
madeira autêntica e fiel ao décor

3

Pavimentos
Comfort

1

3

Omnipore – Poros de madeira
elegantes e naturais

2

Carvalho Valley natural
EPL159

Formatos de soalho

Pavimentos
Design GreenTec

1

Classic

246 × 1292 mm
Large

Carvalho Valley natural
EPL159

193 × 1292 mm

Superfícies
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2

Classic

1

1
Todos os inícios
são fáceis.

Carvalho Rillington claro
EPL011

As subcamadas coincidentes
EGGER garantem uma
estabilidade de pressão ideal,
além de um elevado isolamento
dos sons de impacto e redução
de ruídos. Podem também
ser usadas em combinação
com aquecimento debaixo do
pavimento e são adequadas
para uma utilização em divisões
húmidas.

2
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Acessórios

Acessórios

Um bom
enquadramento.
Os nossos perfis de rodapé
coincidentes ou brancos
e os perfis de pavimento
coincidentes arredondam o
aspeto geral. Assim, poderá
combinar uma aparência atrativa
com a máxima funcionalidade e
durabilidade.

Coordenados
desde o princípio ao fim.
Quando se instala um pavimento, claro que a primeira
coisa que realmente importa é o piso em si. Mas irá obter
os melhores resultados com os acessórios certos. Os
nossos produtos combinam na perfeição entre eles. A
beleza da qualidade começa a partir do momento que tem
um pavimento EGGER instalado. E as coisas não se ficam

por aí. Não apenas conseguimos fabricar um pavimento
durável e resistente, como também oferecemos produtos
de manutenção de elevada qualidade. Portanto, o seu
pavimento irá brilhar como novo, mesmo vários anos após
a instalação.

3
Boa manutenção.
Com os produtos de manutenção
EGGER, tem sempre o produto
certo à mão.

Mais informações:
egger.com/flooring-accessories

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.

De fácil
instalação.

Aqui poderá
encontrar
ainda
mais ideias
de design.

Mais informações:
egger.com/clicit

Sistema de instalação | CLIC it!

50

É bom saber: A Coleção de
pavimentos EGGER PRO 2021+
está exclusivamente disponível
no seu revendedor especializado,
que terá todo o prazer em o/a
aconselhar. Com um instalador
de pavimentos da sua escolha,
nada será descurado na instalação
do pavimento. Além do serviço
abrangente e benefícios de
garantia, poderá estar seguro de
que o seu revendedor especializado
terá a solução certa para áreas
mais complicadas, nomeadamente
interceções de tubos de sistemas de
aquecimentos, pisos desnivelados
ou transições para tijoleira e outros
pavimentos.

O melhor local para dicas,
tendências e inspiração para o
seu novo pavimento EGGER: Em
egger.com/flooring irá encontrar
todas as informações acerca dos
nossos pavimentos e décors,
temas inspiradores de design de
interior, assim como revendedores e
instaladores localizados na sua área
de residência.

Nogueira Bedollo escura
EPL175

Encontra o
décor adaptado.

Encontre revendedores 		
especializados e instaladores:
egger.com/flooring-distributors

O nosso visualizador de pavimentos irá ajudá-lo a
visualizar de que forma um décor pode transformar
uma divisão. Apenas terá de carregar uma foto,
selecionar o décor e transformar a sua divisão:
Carvalho Olchon mel
EPL144

egger.com/myfloor
Gosta do décor? Encomende uma amostra e
procure aconselhamento do seu revendedor
especializado.

Todos os nossos décors ilustrados e mencionados são reproduções.

Carvalho Sereda
EPD003

Carvalho Almington areia
EPD040
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Inspiração

Fácil de usar: Com o sistema de
instalação CLIC it!, todos os nossos
pavimentos são seguros, práticos
e podem ser facilmente instalados
em qualquer divisão. A fixação
de elevada qualidade e o encaixe
ótimo oferecem uma proteção
adicional contra a humidade.

Os especialistas no nosso Centro de assistência terão
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Todos os nossos décors mostrados e mencionados são reproduções. A seleção de décors com correspondência de cores apenas é possível na amostra original.
Devido às variáveis no processo de impressão, as cores poderão variar ligeiramente do produto real.

todo o prazer em ajudá-lo!
Centro de assistência AT

Centro de assistência IT

Centro de assistência 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

Centro de assistência DE

Centro de assistência FR

Centro de assistência 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

Centro de assistência CH

Centro de assistência ES

Centro de assistência 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
Alemanha
t +49 3841 301-0
f +49 3841 301-20222
flooring@egger.com

