Ponuka príslušenstva Egger
Jednoduchá pokládka –
od začiatku až do konca

Systém príslušenstva EGGER
Naše príslušenstvo k podlahám umožňuje profesionálnu pokládku. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov pri pokládke
podlahy EGGER vám odporúčame použiť naše zladené príslušenstvo EGGER. So správnym príslušenstvom ušetríte čas pri
kladení podlahy a podlahové panely si zachovajú dobrý stav počas celej životnosti.

1 Všetky začiatky sú

jednoduché.

Použitie správnej podložky pri kladení podlahy zaručí jej
dlhú životnosť vďaka ideálnej tlakovej stabilite a vysoko
účinnému tlmeniu hluku z nárazov a kročajového hluku.
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Všetky zobrazené a uvedené dekorácie sú imitácie.

2 Pekné ukončenie.
S našou soklovou lištou a podlahovým profilom
EGGER dosiahnete estetické ukončenie podlahových
plôch a plynulé prechody medzi nimi.

Nájdite si svojho
favorita.
3 Dokonalá údržba.
Ponúkame aj výrobky na čistenie a údržbu podlahy,
s ktorými sa dá opraviť prípadné poškodenie.

Nájdite si správne príslušenstvo pre svoju podlahu.
Navštívte našu webovú stránku.

 alšie informácie:
Ď
egger.com/podlahy-prislusenstvi

Všetky zobrazené a uvedené dekorácie sú imitácie.
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Jednoduchá pokládka

Podložky EGGER zaručia stabilný základ pre
pokládku.
Aby podlaha EGGER kladená plávajúcim spôsobom dobre slúžila a mala dokonalý vzhľad, je veľmi dôležité zvoliť si správnu
podložku. Odborníci v spoločnosti EGGER vybrali súbor vysoko kvalitných podložiek, ktoré sa jednoducho pokladajú, poskytujú
vynikajúcu zvukovú izoláciu a zaručujú tak dlhodobý úžitok.

Silenzio Easy

Silenzio Easy SD

Silenzio Duo

Táto podložka je určená na zníženie
hlučnosti v miestnosti pri chôdzi a pri
náraze. Vhodná je aj pre podlahové
vykurovanie. Pri pokládke na minerálne
podklady použite fóliu EGGER Alu Flex
ako parozábranu.

Ideálna podložka na zníženie hlučnosti
v miestnosti pri chôdzi a pri náraze.
Má integrovanú parozábranu, ktorá
zaručuje rýchlu inštaláciu. Vhodná je na
minerálne podklady, pričom sa môže
použiť aj pri podlahovom vykurovaní.

Táto podložka vytvára izolačný podklad
a zároveň aj parozábranu pre položenie
podlahy. Vhodná je na minerálne
podklady, pričom sa môže použiť aj pri
podlahovom vykurovaní. Je ideálna pre
plochy s vysokou frekvenciou pohybu,
najmä v komerčných priestoroch.

Silenzio Cork

Alu Flex

100 % prírodná, opakovane použiteľná
a recyklovateľná. Vďaka tlakovej pevnosti
chráni podlahu v prípade vysokého
zaťaženia. Vďaka nízkemu tepelnému
odporu je vhodná aj na kombináciu
s podlahovým kúrením.

Táto podložka vytvára vysokokvalitnú
parozábranu, ktorá chráni podlahu
pred zvyškovou vlhkosťou vystupujúcou
z priľahlých komponentov. Táto zábrana
je nevyhnutná, ak sa podlaha EGGER
kladie na minerálny podklad.
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Výrobok

Silenzio Easy

Silenzio Easy SD

Silenzio Duo

Silenzio Cork

Alu Flex

Podlaha
Laminát

Podlaha
Laminát

Podlaha
Laminát

Podlaha
Laminát

Laminát,
Comfort,
Design GreenTec

drevo/minerál

minerál

minerál

drevo/minerál

minerál

Plocha [m²]

15

15

10

10

26

Rozmery [m]

12 × 1,25

12,5 × 1,2

8,5 × 1,18

10 × 1

26 × 1

Hrúbka [mm]

2

2

1,5

2

0,2

Frekvencia pohybu

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

Zvuková izolácia

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

-

✓

✓

-

✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

Tlaková pevnosť,
CS [kPa]

110

110

400

470

-

Lepšie tlmenie
kročajového
hluku ISLam [dB]

18

18

18

19

-

Lepšia absorpcia
priestorového
hluku RWS [%]

27

27

38

-

-

0,057

0,057

0,04

0,039

0,004

-

100

150

-

100

Kategórie podláh
Podklad

Parozábrana
Podlahové kúrenie

Vhodnosť pre
teplovodné
podlahové kúrenie
R [m² K/W]
Ochrana proti
vlhkosti SD [m]

Všetky naše podložky Silenzio spĺňajú zvýšené požiadavky materiálov EPLF a MMFA WOOD

Všetky zobrazené a uvedené dekorácie sú imitácie.
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Profesionálne montážne nástroje
Montážna súprava
Montážna súprava EGGER je vhodná na kladenie
všetkých podláh EGGER so zámkovým systémom
EGGER CLIC it!. Pomôže položiť podlahu rýchlo
a správne.
Súpravu tvoria vymedzovacie kliny, páčidlo
a príklepový blok EGGER, ktorý je zhotovený zo
100 % tvrdého bukového dreva.

Alu Tape
Samolepiaca tesniaca páska ALU od spoločnosti
EGGER sa používa na spojenie dvoch pásov
podložky EGGER. Dbajte na to, aby vám vlhkosť
vystupujúca z podkladu nepoškodila podlahu.

CLIC Sealer
Vodoodolné tesnenie EGGER CLIC Sealer ochráni
vašu podlahu proti vlhkosti. Toto podlahové
tesnenie je ideálnym riešením pre vstupy do
komerčných priestorov a mokré plochy. Jedna tuba
vystačí na utesnenie cca 10 m² podlahovej plochy.
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Jednoduchá
pokládka.
Jednoduché použitie: s montážnym
systémom CLIC it! sú všetky naše
podlahy bezpečné a ich pokládka
je rýchla a jednoduchá v akejkoľvek
miestnosti. Profil našich podlahových
panelov je navrhnutý tak, aby
zabezpečoval optimálne priliehanie
panelov.

		

egger.com/clicit

Všetky zobrazené a uvedené dekorácie sú imitácie.
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Jednoduché ukončenie

Soklové lišty a podlahové profily EGGER
pre estetický vzhľad.
Ponúkame širokú škálu soklových líšt zladených s dekormi
vašich podláh, ako aj klasické biele lišty rôznych tvarov
a výšok.
Podlahové profily sú dostupné v rôznych farbách, ktoré
dodajú podlahe harmonický vzhľad spolu s maximálnou
funkčnosťou a trvanlivosťou.

60/80 mm soklové lišty s drevo-dekorom
Soklové lišty s rovnakým dekorom ako podlaha dodajú ploche
čisté ukončenie a estetický vzhľad. Robustné soklové lišty sú
zhotovené z MDF jadra a vodoodpudivej fólie s dekorom.

Rozmery:
2400 × 60 × 17 mm
2400 × 80 × 14 mm
Dostupné v rôznych dekoroch a v bielej farbe

Clip Star

Rohovníky a spojky

60 mm soklové lišty v dekore podlahy sa rýchlo a ľahko
montujú pomocou spôn EGGER Clipstar.

Rohovníky a spojky pre 60 mm soklové lišty s ladiacim
dekorom pre dokonalý vzhľad podlahy.
Dostupné v rôznych dekoroch
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100 / 70 mm soklové lišty Hamburg
Zaoblené soklové lišty v bielej farbe s výškou 100 mm alebo 70 mm vytvárajú
pôsobivý dojem a dodajú podlahe dokonalý, atraktívny vzhľad. Robustné krycie lišty
sú zhotovené z MDF jadra a vodoodpudivej fólie, ktorá sa môže natrieť.

100/ 80/ 100 / 40 mm soklové lišty Cubical

Rozmery:
2400 × 100 × 18 mm
2400 × 70 × 18 mm

Rozmery:
2400 × 100 × 18 mm
2400 × 80 × 18 mm
2400 × 60 × 18 mm
2400 × 40 × 16 mm

Hranaté biele soklové lišty s výškou 100 mm, 80 mm, 60 mm alebo 40 mm
na efektné a estetické ukončenie podlahy. Lišta má minimalistický lineárny
dizajn a môže sa natrieť. Robustné soklové lišty sú zhotovené z MDF jadra
a vodoodpudivej bielej fólie.

Lemovacie profily
Naše ukončenie ku stenám pre minimalistov. S lepiacou páskou na zadnej strane je
montáž rýchla a jednoduchá. Tieto soklové lišty sa dodávajú v rôznych farbách.

Rozmery:
2400 × 16 × 16 mm
Dostupné v rôznych dekoroch

Všetky zobrazené a uvedené dekorácie sú imitácie.
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Hliníkové profily Alu
Hliníkové profily EGGER Alu poskytujú riešenie na prekrytie dilatačných škár, ktoré sú nevyhnutné na prechodoch a pri väčších
plochách podlahy. Hliníkové prechodové profily vizuálne ladia so zvoleným dekorom podlahy, čím jej dodávajú ucelený vzhľad.
Kotviaci profil a montážny materiál sú súčasťou balenia.

Prechodové profily

Nábehové profily

Ukončovacie profily

1000 × 34 × 6,5-16 mm

Č. mat. 1483066

1000 × 44 × 6,5-16 mm

Č. mat. 1483118

1000 × 21 × 6,5 -16 mm

Č. mat. 1483141

2700 × 34 × 6,5-16 mm

Č. mat. 1483105

2700 × 44 × 6,5-16 mm

Č. mat. 1483122

2700 × 21 × 6,5-16 mm

Č. mat. 1483065

HDF profily
HDF profily EGGER umožňujú atraktívne a estetické ukončenie pri stenách a dverách, ako aj prekrytie nevyhnutných dilatačných
škár na prechodoch.
Kotviaci profil a montážny materiál nie sú súčasťou balenia.

Prechodové profily

Nábehové profily

Ukončovacie profily

2400 × 44 × 10 mm

2400 × 44 × 12 mm

2400 × 33 × 12 mm

Dostupné v rôznych dekoroch

Skvelá kombinácia!
Otvorené priestory a voľné prechody:
naše profily dodajú podlahe ucelený vzhľad.

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

egger.com/floorfinder
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Jednoduchá údržba

Clean It

Decor Mix&Fill

Náš čistiaci prostriedok podlahu nielen vyčistí, ale zároveň
má aj antistatický účinok. Vďaka špeciálnemu zloženiu chráni
hrany a nezanecháva na podlahe žiadne šmuhy.

Opravná sada pre svetlé, stredné a tmavé podlahy.
S touto retušovacou pastou na báze vody môžete rýchlo a ľahko
odstrániť malé známky poškodenia alebo škrabance.

Všetky zobrazené a uvedené dekorácie sú imitácie.
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Všetky naše zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie. Výber dekoru v zodpovedajúcej farbe je
možný len podľa originálnej vzorky. Vzhľadom na odchýlky procesu tlače sa farby môžu od skutočného
produktu odlišovať. Technické zmeny a tlačové chyby sú vyhradené.

Odborníci z nášho servisného strediska
vám radi pomôžu!

Servisné stredisko – AT

Servisné stredisko – IT

Servisné stredisko – 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

Servisné stredisko – DE

Servisné stredisko – FR

Servisné stredisko – 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

Servisné stredisko – CH

Servisné stredisko – ES

Servisné stredisko – 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
Nemecko
t +49 3841 301-0
f +49 3841 301-20222
flooring@egger.com

