
Створені, щоб бути разом

Дизайн меблів і підлоги, 
що гармонійно поєднуються

interiorinterior
match



Для візуальної гармонії
Обирайте ті самі декори з різними текстурами 
для покриття підлоги та меблів – створюйте 
унікальний дизайн приміщень із виразним 
внутрішнім оздобленням.
Високоякісна продукція має гарантовану міцність 
навіть в умовах високого навантаження в 
комерційних приміщеннях.
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Ламіноване покриття для підлоги Aqua+

EPL005 
Мармур Леванто світлий

Паперово-шаруватий пластик
F812 ST9  
Мармур Леванто білий

Паперово-шаруватий пластик
F812 ST9  
Мармур Леванто білий
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interiorinterior
match

Бажаєте розробити сучасний і гармонійний дизайн власного проєкту?  
Хотіли б працювати із сучасною лінійкою Mix & Match?

Лінійка EGGER Interior Match відкриває можливості поєднання декорів меблів 
і покриття для підлоги. Ця колекція декорів поєднує продукцію з Колекції 
декорів 2020 – 2022 для меблів і дизайна інтер'єру з покриттям для підлоги 
з колекції PRO 2021+.

За допомогою системи Decor Match можна підібрати репродукцію деревини чи 
репродукцію іншого матеріалу що пасуватиме до декору або кольору покриття 
для підлоги, дверей, кухонних стільниць і меблів. Так ви додасте гармонійності 
своїм проєктам.

» Більше інформації – на сторінці egger.com/interior-match

Більше ідей. Більше можливостей.

Усі показані та згадані нами декори – репродукції.
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Усі показані та згадані нами декори — репродукції.

Продукція для будь-яких проєктів і будь-яких потреб:  
і в громадських, і в приватних приміщеннях.

Докладніше про нашу продукцію для виготовлення меблів і дизайн інтер'єру:
» egger.com/products-interior

Докладніше про наше покриття для підлоги:
» egger.com/flooring-pro

Завдяки спеціальній плиті основі та замку CLIC it!, наші покриття 
для підлоги Laminate Aqua+ та Design GreenTec вологостійкі до 
72 годин

ДСП Eurodekor
F242 ST10
Сланець Юрський антрацит

Паперово-шаруватий пластик
F242 ST10
Сланець Юрський антрацит

Покриття Design GreenTec
EPD045
Сланець Юрський антрацит
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Усі показані та згадані нами декори – репродукції. 5

ДСП Eurodekor
H1344 ST32 
Дуб Шерман коньяк коричневий

Ламіноване покриття для підлоги Aqua+

EPL184 
Дуб Шерман коньяк коричневий

Eurodekor МДФ
H1344 ST32 
Дуб Шерман коньяк коричневий
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У колекції Decor Match можна знайти вироби для виготовлення меблів і дизайн інтер'єру з тим самим декором та різними 
текстурами. » Ознайомтеся з декорами на сторінці egger.com/interior-match-decors

* Декор доступний у різних текстурах. ** Декор доступний із різними варіантами оздоблення.

EPL192  
Дуб Санта-Фе вінтаж

EPL185**  
Дуб Шерман сірий

EPL044  
Дуб Гантон темний

H3303 ST10 
Дуб Гамільтон 
натуральний

H1330 ST10  
Дуб Санта-Фе вінтаж

H1345 ST32 
Дуб Шерман сірий

H2033 ST10 
Дуб Гантон темний

Гармонійні декори

H1318 ST10  
Дикий дуб 
натуральний

H2032 ST10 
Дуб Гантон світлий

H1331 ST10 
Дуб Санта-Фе сірий

H1346 ST32 
Дуб Шерман антрацит

  Дизайн інтер'єру 
та меблів

  Дизайн інтер'єру 
та меблів

H1344 ST32  
Дуб Шерман коньяк 
коричневий

H1400 ST36*  
Деревина Аттік

H3332 ST10  
Дуб Небраска сірий

H2031 ST10  
Дуб Галфорд чорний

  Дизайн інтер'єру 
та меблів

EPL182**  
Дикий дуб 
натуральний

EPL043
Дуб Хантон світлий

EPL193
Дуб Санта-Фе сірий

EPL186
Дуб Шерман антрацит

  Покриття для 
підлоги

EPL103  
Дуб Гамільтон

  Покриття для 
підлоги

EPL184**  
Дуб Шерман коньяк 
коричневий

EPL176  
Деревина Аттік

EPD003  
Дуб Середа

EPL042  
Дуб Галфорд чорний

  Покриття для 
підлоги
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 склад Ламіновані ДСП  склад Стільниці

Наш інструмент Floor Visualizer наочно 
продемонструє, який декор покриття 
для підлоги найкраще підійде для 
вашого проєкту. Просто завантажте 
фото, виберіть декор та змініть свою 
кімнату: egger.com/myfloor

F812 ST9*
Мармур Леванто 
білий

F638 ST16* 
Хромікс срібло

F121 ST87 
Камінь Метал 
антрацит

  Дизайн інтер'єру 
та меблів

H1122 ST22 
Деревина біла

F221 ST87 
Кераміка Тессіна 
крем

F186 ST9  
Бетон Чикаго світло-
сірий

H1123 ST22  
Деревина графіт

  Дизайн інтер'єру 
та меблів

F242 ST10  
Сланець Юрський 
антрацит

F637 ST16* 
Хромікс білий

F021 ST75 
Тераццо Трієстіно 
сірий

  Дизайн інтер'єру 
та меблів

EPL005  
Мармур Леванто 
світлий

EPD046
Хромікс срібло

EPD043  
Камінь Метал 
антрацит

  Покриття для 
підлоги

EPL170  
Деревина біла

EPD044  
Кераміка Тессіна 
крем

EPL166** Бетон 
Чикаго світло-сірий

EPL171
Деревина графіт

  Покриття для 
підлоги

EPD045 
Сланець Юрський 
антрацит

EPL168**
Хромікс білий

EPL207**  
Тераццо Трієстіно 
сірий

  Покриття для 
підлоги



Кольори узгоджено
Декори для меблів і покриття для підлоги, 
що пасують один до одного, надають 
приміщенням гармонійного вигляду. 
Завдяки цікавій взаємодії з дизайн 
інтер'єру можна створити виразну 
атмосферу, яка має гармонійний вигляд 
завдяки вдало підібраним деталям.
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Паперово-шаруватий пластик
H3326 ST28 
Дуб Гладстоун сіро-бежевий

Ламіноване покриття  
для підлоги
EPL202
Дуб Аркані сіро-бежевий

ДСП Eurodekor
H3326 ST28
Дуб Гладстоун сіро-бежевий

Усі показані та згадані нами декори – репродукції.



У Colour Match можна знайти вироби для покриття для підлоги, а також меблів і 
дизайн інтер'єру з декорами гармонійних кольорів.

EPL183**  
Дуб Шерман світлий

EPL202 
Дуб Аркані сіро-
бежевий

EPD038
Мармур Парріні сірий

EPL200  
Дуб Бейфорд світлий

EPL180**
Дуб Сорія сірий

EPL201
Дуб Аркані пісочний

EPL181  
Дуб Сорія коричневий

H1312 ST10  
Дуб Вайт-Ривер 
пісочно-бежевий

H3326 ST28  
Дуб Гладстоун сіро-
бежевий

F205 ST9 
Камінь П’єтра Гріджія 
антрацит

H3157 ST12*
Дуб Вінченца

H1399 ST10  
Дуб Денвер трюфель 
коричневий

H3309 ST28 
Дуб Гладстоун 
пісочний

H3133* ST12
Дуб Давос трюфель 
коричневий
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Узгоджені за кольором декори

 склад Ламіновані ДСП  склад Стільницы
* Декор доступний у різних текстурах. ** Декор доступний із різними варіантами оздоблення.

Колекція декорів завжди напохваті
1.  Завантажте застосунок на свій смартфон.
2.  Відскануйте в брошурі код будь-якого декору для меблів 

і дизайн інтер'єру (наприклад, H1312 ST10). 
3.  Ви зможете оглянути декор у 3D-форматі й отримати всю 

потрібну інформацію про декор і наявність продукції.

» Ознайомтеся з декорами на сторінці egger.com/interior-match-decors

 

  Дизайн інтер'єру 
та меблів

  Дизайн інтер'єру 
та меблів

  Дизайн інтер'єру 
та меблів

  Покриття для 
підлоги

  Покриття для 
підлоги

  Покриття для 
підлоги
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Ламіноване покриття для підлоги Aqua+

EPL184 
Дуб Шерман коньяк коричневий

Стільниця Feelwood із крайкою
H1344 ST32 
Дуб Шерман коньяк коричневий

Усі показані та згадані нами декори – репродукції.
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Ламіноване покриття 
для підлоги Aqua+

EPL183 
Дуб Шерман світлий

Ламіноване покриття для підлоги Aqua+

EPL166 
Бетон Чикаго світло-сірий

Паперово-шаруваті 
пластики розміру дверей
F638 ST16 
Хромікс срібло

Eurodekor плюс
H1312 ST10 

Дуб Уайт-Рівер пісочно-бежевий

Покриття Design GreenTec
EPD046 
Хромікс срібло

ДСП Eurodekor
F186 ST9 

Бетон Чикаго світло-сірий
Чи має для вас і ваших клієнтів значення екологічність дизайну? 
Інформація про наші продукти цілком прозора завдяки екологічним 
деклараціям продукції та показникам екологічної раціональності.

»  Докладніше: egger.com/ecofacts
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ДСП Eurodekor 
H1345 ST32 
Дуб Шерман сірий

ДСП Eurodekor 
H1345 ST32 
Дуб Шерман сірий

Ламіноване покриття для підлоги
EPL185 
Дуб Шерман сірий
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Портал клієнтів myEGGER  
За допомогою нашого сервісу можна 
завантажувати дані про продукти й 
зображення, скани декорів для вашого 
програмного забезпечення для планування 
та корисну технічну інформацію.

»  Увійти в обліковий запис на сторінці 
egger.com/myegger

Студія віртуального дизайну 
Virtual Design Studio

Цей онлайн-сервіс допоможе проводити 
дизайнерські консультації. Просто 
натиснувши кнопку, ви можете вивести на 
екран усі декори з Колекції декорів EGGER, 
а також актуальні декори покриття для 
підлоги в різних типах приміщень.

»  Візуалізуйте ідеї: egger.com/vds

Отримайте максимум від Interior 
Match за допомогою нашої служби 
підтримки

ДСП Eurodekor 
H1345 ST32 
Дуб Шерман сірий

Усі показані та згадані нами декори – репродукції.

Знайдіть фахівця для виготовлення меблів, 
дизайн інтер'єру та/або покриття для 
підлоги.

»  egger.com/distributors
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Україна

ТОВ „ЕГГЕР Гольцверкштоффе“

t +38 044 577 16 77

info-ua@egger.com

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 2

PO Box 38

RO-725400 Rădăuţi, jud. Suceava

t +40 372 4 - 38000

info-rau@egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

DE-23970 Wismar

t +49 3841 301 - 0

flooring@egger.com

EGGER Biskupiec sp. z o. o.

Biskupiec – Kolonia Druga

ul. św. Józefa 1

PL-11-300 Biskupiec

t +48 89 332 81 03

info-bis@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

AT-6380 St. Johann in Tirol

t +43 50 600 - 10159

info-sjo@egger.com

OOO „EGGER Drevprodukt Gagarin“

Ezhvinsky proezd 1

Oblast Smolensk

RU-215010 Gagarin

t +7 48135 79300

info-gag@egger.com


